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12 Rytoj, rugp. 19, "Drau- I 
| go" numeris bus didžiai g 
| įdomus, turiningas ir pa | | P A R Y ž I U S ru 18 
S veiksluotas. Tas numeris 1 

KOMISIJA 
• 

ta namo galėsianti pranešti 
s , Patirta, kad prenneras Po m- savo valdžiai. s bus išleistas pagerbti Suv. n' , , , 

= TT , .. - , . . „ care parėdė skolų komisijai 
= Valstijas už Lietuvos Ne- = , \ . „ J* - , J 

a knoveikiaus iš vVaslnngrtono n priklausom} «es pripažini- a 
£ m • u - a grvžti namo. 

Taipat pagerbti mušu S ,. , T . •] vadovauja Jean V, Parmen-I Nesenai Suv. Valsti 
s inetehus, kurie Listuvos S J . . .: 
= nepriklausomybės reikalu S t i er* v . T o P*™*y™ pnezas- j tovai klausė tos komisų 

ai tis nežinoma. k daug darbavosi. 
I Patartina visiems lietu- S ' , A n o t f r a n c i m } > k o . m i s i j f J a n " 
= . . .. .,__ a k i a m a namo pranešti valdžiai, 
a viams įsigyti ta Drau- 5 .i 
B ,, . S, ką ji AVasliingtone atlikusi Pirmininkas susisiekė 

firo numen. a! 
a j Franci jos skolų klausime. į Paryžiumi ir paskui atsakė, 

Su tuo atšaukimu, matytf su 
rišti kiti koki kibinkliai, apie 

Tai komisijai ką visai užtylima. 
stijų ats-

os pir-
'mininko, kaip veikiai Franci-
ja galėsianti pradėti mokėti 
skolas arba nors nuošimčius. 

su 
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PULKININKAS EDUAR
DAS RYAN. 

jTaipat sakoma, jog komisi- jog Franci jai tų skolų mokėji-
ja, matyt, vėlai rudenį gry-lino tik vienam patvarkymui 
šianti ir vėl \Vashingtonan to- reiksią poros metų. TaigT'pl^ *-
liaus tartis su Suv. Valstijų'du metu Amerika negali nei 

TARPE ŽYMIŲJŲ LIETU
VOS PRIETELIŲ. 

WASHIX(JTOX, rugp. 11. 
(Elta). — Rugpiučio 10 d. 
Lietuvos A tovybėj Washing-
tone lankėsi Ką tik iš Pabalti
jos sugrįžęs pulkininkas Ed
vardas Ryan, buvęs Pabalti-
joj Amerikos Raudonojo Kry
žiaus viršininku. 

Lietuvos Atstovas pulkinin
kui Ryan'ui pagerbti rugpiu
čio 11 d., iškėlė pietus. 

Pulk. Ryan Europoje būda
mas pasižymėjo dideliu palan
kumu Pabaltijos valsybėms. Ir 

vvriausvbės atstovais. laukti ko-nors iš Francijos. 
Kad franeuzų komisija Wa- Taigi, rasi, komisija atšau-

shingtone nieko galutina dar kiama, kad daugiau ji AVasb-
neatlikusi, tai ką gi ji atgauk- ingtonan nebegryžrų. 

rrrz 

Nebus Sušauktas Sesijon 
Prancūzu 

PARYŽIUS, rugp. 18. 
Francijos ministerių kabinetą 
tomis dienomis paeiliui turėjo 
net kelis specialius posėdžius 
Vokietijos klausime. 

JPosėdžiai buvo slapti. Ma
tyt, nutarta, kas turi būti vei
kiama su Vokietija, kuri ne-

Lietuva per jo palankumą ir j moka kontribucijos ir negrą-
pasidarbavimą labai daug pa-j žiną prieškarinių skolų tiek, 
tyrė gero iš Amerikos Raudo- kiek norėtųsi froneuzams. 
nojo Kryžiaus. 

Pabaltijos-Amerikos Drau-
, Oficialiai pranešta tik tiek, 

kad ministerių kabinetas ,re-

KARIUOMENĖ NEPASI-
TRAUKIA. 

gijos surengtame rugpiučio 3 m i a visus premiero planus, su 
d. pakilyje, Xew York, X. Y., kuriais nesutiko Anglijos pre-
del Lietuvos pripažrnimo*— mieras Londono konferencijo-
pulkininkas Ryan ilgoj ir gra- je. 
žioj kalboj labai prielankio
mis spalvomis nupiešė Pabal
tijos tautų gyvenimą, jų de
mokratinį ir politinį priaugi
mą. Ypač svarbus buvo jo J 0 L I E T , BĮ., rugp. 18. — 
Įrodymai, kad Pabaltijos kraš- N e ž i u r i n t streikuojančių gėle-'' 
tų žmės reforma buvusi la-. ž i n k e l i e & ų reikalavimu, vals-% 

bai protingas ir teisingas ai!- t i j o s k a r i u o m e n e į§ čia nepasi
traukia. 

Viešoji opinija stovi už ka
riuomenės palaikymą. - Xes 
jai pasitraukus, išnaujo gali 
kilti kruvinos riaušės. 

Pranešta, kad moratoriumo 
Vokietijai klausimas pavestas 
spręsti atpildymo komisijai. 
Francijos vyriausybė todėl pa
lauks, ką toji komisija išspręs. 
Jei kprtaig konjtsija stovėtų 
prieš moratoriumą, su kuo su 
tinka ir frančuzai, tuomet 
Francija nesiklaususi Anglijos 
grius visu savo smarkumu ant 
Vokietijos. 

Yra žinių, kad atpildymo 
komisija, matyt, tomis dieno-
mis suirs taip, kaip suiro bu
vusi premjerų Londono kon
ferencija. 

nų kareiviai šį miestą' ir apy
linkes pradės evakuoti šio rug
piučio 25 dieną. 
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ANGLEKASIAI LAIMĖJO 
DIDELĘ KOVĄ, 

TA [V SAKO ANGLEKASIŲ 
PREZIDENTAS. 

OLEVELAND, O., rug. 18. 
— Iš čia iškeliaudamas Phila-
delphijon anglekasių organiza
cijos prezidentas Lewis parei
škė, jog dalis anglekasių susi
taikę su dalimi anglių kasyk

lų savininkų laimėjo didelę 
kovą. 

Kitus kasyklų savininkus, 
Lewiso nuomone, privers tai
kintis su anglekasiaįs viešoji 
opinija. Tuomet bus atsiek-

50,000 TONŲ ANGLIŲ IŠ 
ANGLIJOS. 

*KU KLUX KLAN MAIŠOSI 
POLITIKOJE. 

NEW YORK, rųgp. 18. — 
Iš Anglijos čia net 8-iais lai-j 
vais atvežta 50,000 tonų ang
lių, skiriamų geležinkeliams ir j 
visuomenės naudai mieste 
Xew York. 

AYASHINGTON, ring. 17.— 
Garsi šiais laikais slapta pro
testantų organizacija pradeda 
maišytis šalies politikoje. /Tai 
daro taipat slapta. Ypač pie
tinėse valstijose ji varo pra
gaištingą darbą. Ateinančiais 
rinkimais ji statys nuosavus 
kandidatus. 

KINIJOS VYRIAUSYBĖ 
GALI GRIŪTI. 

TAIFŪNO AUKOS. 

AM O Y, Kinija, rugp. 18.— 
Taifūno aukų Swatowe. apskai
toma iki 60,000 žmonių. La-

tas tikslas. Anot gautų depe-j bai dideli materialiai nuosto-
šų, anglių kasyklos atidarytos liai. 
ir atidaromos: 

PEKINAS, rugp. 18. — Vi
sos pastangos atgaivinti Kini
joje liaudies vyriausybę eina 
niekais. Kas valanda laukia-
mas šiandieninės vyriausybės 

Kas nėra girdėjęs, kad Chicagos lietuviai 
rengia milžinišką manifestaciją? 

Kas nesidžiaugia * Suvienytoms .Valstijoms 
pripažinus Lietuvą de jure? 

Kas nėra dėkingas garbingai VVashingtono ir 
Linkolno tėvynei ir jos laisvę pamylėjusiems pi-
UvClalTlS • 

• 

Kas mūsų nenori tą dieną būti lietuvis patri
otas, o ne dryžai partijinis besmegenis? 

VISI GIRDĖJOME, VISI DŽIAUGIAMĖS, 
VISI DtKINGI, VISI LIETUVIAI PATRIO-
TAJ- j . 

Taųį visi be skirtumo \ manifestacijas j Mc 
KINLEY PARKĄ prie VVestern ir Archer ave., 
rugpiučio 20 d., 3 vai. po pietų. Nebus jokios 
įžangos, nebus aukų rinkimo. Viskas veltui. 

Dalyvauja Chic&ro majoras Thompson, kon-
gresmanas Sabath Lietuvos Atstovas V. Čarnec
kis ir kiti. 

Įspūdingas vėliavos įkėlimas grojant benui 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 

Kometas groja solo Laisvės ariją pritariant 
benui. • 

.Didžiausias choras, 12 benu koncertas, įžy
miausi lietuviu kalbėtojai, traukiami kintamieji 
paveikslai. 

Galutinai didinga ceremonija prie McKinley 
prminklo. ^j 

Tūkstančiai publikos, tūkstančiai organiza
cijų ir draugijų in corpore su vėliavomis, pasipuo
šusiais įlotais, iškabomis, benais. 
.Tos didžiulės dienos sulaukę, visi, visi į McKin
ley park. 

Socialistai ir Toiiaus Bubnija 
Savo Melus 

Rųgp. 1 d. St. Seimas prie-1 liumi daromas, gi mirties bau-
mė. Lietuvos Konstituciją. Į smės, berods, konstitucija ne-
Konstitucijos teksto nei viena; mini. 
redakcija neturi. Socialistai! Šis oficialus pranešimas iš 
naudojasi ta proga, kad tuo- j pamatų griauna visus socialis-
tarpu prigavus lietuvių visuo- tų melus, rodo kaip sociąlis-

-

• * < Iškilmių Rengimo Kolonijų 
Centralinis Komitetas. 

menę, nes jų biznis to reika
lauja. (Kas nežino, galime vi
siems ausin pasakyti, kad jie 
pirmos klasės biznieriai špe-
šelninkai. Savo laiku mes vie
šai skelbėme jų šmugelius, už 
ką jie "Draugą" net teismui 
įskundė, bet ligi šiol nei $100,-
000 neatsiėmė, nei skundimo 
akto nepadavė). 

Socialistai paskelbė ir skel
bia, kad jie protestuosią prieš 
konstituciją. Protestuokit 
sveiki. Burnos jums nieks ne
gali užkimšti. Bet tiek, kad 
jie protestuoja prieš tai, ko 
nėra konstitucijoje. 

tai savo agitacijai vartoja ir 
nedoriausias priemones. 

Socialistai žino, kad su me
lais netoli nueisi, bet jiems tie 
melai bent ligi sekmadienio 
reikalingi, kur jie prigaus ir 
savo partijai išnaudos net ne
kaltus žmones. Kokis bomiz-
mas! 

» - . 

Gi jeigu ryto metą gavus L. 
Konstituciją, kurios jie netu
ri, o kurią dabar gamina jų 
dienraštyje socialistų " kuni
gas^ " jie nutylės arba ištemps 
konstitucijos punktus taip, 
kad ir vėl savo "nekaltybę" 
visuomenei parodžius. 

Ir viskas jų daroma vardan 
Xeturėdami konstitucijos 'demokratingumo, tikybos, są-

mes pasiteiravome oficialausĮ'žinės, organizacijų laisvės! 
šaltinio, Lietuvos Informacijų]' s a v o dorinį bankrutą dang-
Biuro AVashingtone ar tiesa, ; s t o melagingais šauksmais no-
kad L. Konstitucija naikinaj

 rėdami pavergti visus, kurie 
sąžinės laisvę, palieka mirties | neįtikėjo į Markso mokslą, 
bausmę, Prezidentą daro ka-'G e r a , kad mūsų vis\fcmenė jau 
raliumi. .pradeda suprasti jų taktiką"ir 

Inform Biuras telegrama i nepaisydama jų desperacijos, 
atsakė: Nei sąžinės laisvė pa-(dirba lietuvio patrioto garbin-
naikinta, nei prezidentas karą- gą darbą. . 

VIKIETIJOJE GALI KILTI 
BADO RIAUŠĖS 

Šaukiama, kad užmokesnys 
butų didinamos. 

—— 

BERLYNAS, Vokietija, r. 
18. — Darbininkų minių alkio 
ir bado riaušės pramatomos 
visoj Vokietijoj smarkiai puo
lus markės kainai. To pasek
mėje kils naujas pavojus Ebe-

sybė. Bet labiausia už kitus 
paliesti darbininkai. 

Dėlto kilęs visatinas reika
lavimas darbininkams padidin
ti užmokesnius taip, kad juos 
pritaikinti prie gyvenimo rei
kalavimų. 

Komunistai savo laikrašty 
už šiandieninį krizį kaltina vo
kiečius kapitalistus už jų pri
vatinę kovą. % 

Taipat kaltina ir pačius dar-

EIKIAI BAIGSIS GELEŽINKELIEČIU STREIKAS 
XEW YORK, rugp. 18. — ,šopmenų prezidentas Jewell. 

Vakar čia prasidėjo nauja ge- i Iš AVashingtono pranešta, 

rto vyriausybei. Jbininkus už jų apsileidimus, 
Taip aimanuoja vietos laik- Sako, tuojaus po ministerio 

rastis Vossische Zeitung, kurs | Bathenau nužudymo darbinin-
visas laikas iki šiolei stipriai 
laikėsi optimistinių pažiūrų, 
bet šiuo kartu jau turi nema 

• 

žai susirūpinti. 
įTomis dienomis Vokietija 

atmokėjo Francijai ir Angli
jai 500,000 svarų sterlingi) 
prieškarinių nacionalių skolų. 

kams reikėję imtis ginklų 
prieš šiandieninę sistemą. Te-
čiaus jie to nepadarę. 
. Anot komunistų, palyginus 
su prieškariniu laiku' iki šio
lei darbininkams užmokesnys 
padidintos nuo 40 iki 50 kar
tų. Kad tuotarpu gyvenimas 

ležinkeliečių viršaičių konfe
rencija su geležinkelių bendro
vių atstpvais. 

Tai jau esanti paskutinė 
konferencija. Nes į porą die
nų įvyksianti taika. 

TąipNfcvirtina streikuojančių 

kad prezidentas Hardingas at
sisakė eiti kongresan su gele
žinkelių klausimu, kuomet jis 
painformuotas apie tos konfe
rencijos bėgį. Prezidentas tai
pat tikisi, kad streikas bus pa
baigtas. 

VOKIETIJA ATMOKĖJO 
500,000 &BARŲ STER

LINGŲ. 

PRIEŠ6JTREIKINĖ OR
GANIZACIJA. i GA 

• 

m i.-i i • -„-A^ «0 ,mi.^ pabranges nuo 180 iki 200 kar-Tam tikslui prisiėjo pavarto- * &< 
tu. 

griuvimas. 

Terre Haute, Ind., Saginaw 
distrikte, Michigane, kai-ku-
riose Illinois valstijos vietose, 
Ohio, Missouri ir Kansas val
stijose. Kai-kur nuo kasyk
lų atšaukiama kariuomenė. 

JAPONAI APLEIS VLADI 
VOSTOKĄ. 

VLADIVOSTOKAS, rugp. 
18. — Japonų kariuomenės ko
mendantas paskelbė, kad japo-

JA/?ONIJA MAŽINA 
ARMIJĄ. 

TOKYO, rugp. 17. — Japo
nija, pasiremiant kabineto 
nuosprendžiu, ima mažinti sa
vo reguliarę armiją. Armija 
šiuo kartu bus sumažinta 65-
iais tūkstančiais vyrų. 

ti 2,400,000,000 popierinių ma
rkių. Jei su tuo išmokėjimu 
nors dvi dieni anksčiau butų 
'pasiskubinta, butų užtekę 1,-
850,000,000 poperinių markių. 

Taip tai staiga markės ver
tė nupuolė. Ir tas skaudžiai 
atsiliepė į vokiečių dvasią. 

Nori didesnių užmokesnių. 

Visi laikraščiai didelėmis 
raidėmis pažymi apie nepap
rastą markių puolimą. Pirm 
karo vienam amerikoniškam 
doleriui užtekdavo apie 4 mar
kių. Šiandie vienam doleriui 
jau permaža tūkstančio mar-
khj. 
• Markių atpigimu paliesti vi-

ti visi, kaip bankininkai, taip 
industrininkai ir' pati: vyriau 

Stebisi pigumais. 

Šiandie Vokietijoj viešį a-
merikonai negali atsistebėti 
pigumu mokant doleriais už 
parinktiniausius daiktus. 

Bet vokiečiams mokant mar
kėmis — brangenybė neapsa
koma. Ir taip: sviesto sva-
rui 160 markių, svarui kavos 

i 

350 markių, duonos kepalukui 
45 mark, mėsos svarui 120 
mark. Tuotarpu darbininkas, 
vidutiniai imant, uždirba 4,000 
iki 7,000 markių per mėnesį. 
Maisto brangumas' daugiausia 
ir atsiliepia į darbininkus. 

Illinois valstijoje įsteigta ir 
BERLYNAS, rugp. 17. — į inkorporuota priešstreikinė 

Vokietijos vyriausybė pasiun- organizacija vardu "Society 
tė notą santarvės valstybėms. Į of America Conmionwealth. 
Pareiškė, kad puolus markės Vyriausią ofisą ji turi Kim-
kainai gyvenimas vokiečiams, ball bute, Chicagoje. 
pabrango. Dėlto ji negali at
mokėti nacionalių prieškarinių 

Organizacijos tikslas — vi
somis priemonėmis užbėgti 

skolų dalies — 2 milionu sva- pramatomiems visokiems dar-
rų sterlingų, kaip iš jos buvo bįninkų streikams. 
reikalauta. 

Vietoje tos sumos Vokietija 
atmoka tik 500,000 svarų ster
lingų. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; maža 
atmaina temperatūroje. 

ENVER 0>AŠA ŽUVCS. 

MASKVA, rugp. 18. — Bol
ševikai gavę' žinių, kad ryti
nėj Bucharoj vienoje kovoje 
su bolševikais kritęs priešbol-
ševistinių musulmanų vadas 
Enver pa*ša. 

UŽDARYTAS TILĮTAS. 

Madison gatvės tiltas vakar 
uždarytas porai mėnesių visai. 
Senas tiltas ardomas ir jo vie
toje bus pastatytas'naujas. 

Organizacija darbuojasi ko
operuoti su kitomis bent ko
kių organizacijų grupėmis, 
.priešingomis streikams, kurie 
vidurianiam luomui ypač pra
gaištingi. 

PINIGŲ KURSAS. 

Svetimų Salių pinigų vertė, 
mainant nemažian 25,000 doL 
rugp. 17 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 8.47 
Italijos 100 lirų 4.67 
Vokietijos lOo'mark . 9 ^ 
Lietuvos 100 auksinų .9% 
Lenkų 100 markių .1% 

file:///Vashingtonan
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"DRAUGAS" 
Mna tmmmą M— j l^ii nedAldleniu* 

FKENIMKRAT08 KAUfA: 
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Prmnumeratoi mokaal įSkalno. Lai
kas •kaitomi nuo oislrašymo dienoe 
a« nuo Nauja Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
tr seinas adresas. Pinigai geriausia 
rtųsti isperkant krasoje ar ezprese 
"Money Order" arba {dedant pini-
gum J registruota laišką, 

•'DRAUGAS ' PUBL. 0 0 . 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
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BOLŠEVIKU PAGIEŽA. 

SAMARIEČIAI ŠUKĖS 
ROLĖJE. 

• 

"Nauj ienų" socialistai, Su
vaidino Mefistofelio rolę ir 
taip gudriai susuko sandarie-
čiams galva, kad jie ir nepasi
juto pakliuvę jų kilpon. Dėlei 
staigaus ir netikėto sandarie-
čių puolimo socialistų glėbin 
"N-nų" ' redaktorius susirū
pino ir jis stengiasi save nu
raminti tokiu būdu: 

"Mes puikiai žinome, kad 
tos pačios pažangiosios vi
suomenės, tarpe yra labai 
stambių skirtumų. Viena 
jos dalis mato savo idealą 
ne šių dienų sistemoje, bet 
socializme; kita dalis šitam 
idealui nepritaria". 
Reiškia socialistai pastebėjo 

kad jie tempia ant savo kur
palio tuos tautininkus kurie 
socializmui nepritaria, tik, de
ja, tautininkai to nemato. 

Kad nuraminus ir paguodus 
i savo sužiedotinę — sandarie-
čių bei tautininkų srovę, socia
listai čiulba jai meiliais žode-

I liais: 
"Be t Lietuva šiandie dar 

nestovi ant slenksčio į socia
lizmo tvarkų. Ja i teks dar 
eiti ilgoką kelio galą, iki ji 
tą slenkstį pasieks ' l 
Bent kartą atvirus. Socia-

j 11 štai graban žengdami, savo 
j kelionei pailginti pasirinko 
I gerą lazdą — sandariečius. Li-
i gi soc. demokratų slenksčio 
j ta lazda jų gyvybei palaikyti 

labai naudinga ir reikalinga. 
Gi priėję socializmo slenksti, 
paspirs sandariečius kaip seną 
šuke, kuri prie slenksčio guli. 
Juk tiek kartų socialistai juos 
pamokino. Metas butų susi
prasti. 

Kiekvienas laikas turi sa
vo rupesnių. Rugp. 20 d. 
valstybinė iškilmė. Ar jau 
esame verti laisvosios Lie
tuvos? Tad į MeKinley 
park'ą. 

Rusijos bolševikai tikėjosi 
Midelių laimėjimų Genuos ir 
l'Hagos konferencijose. Tečiaus 

usilaukė tik skaudaus apsi-
'vylimo. Jie manė Europos val
stybėms užimponuoti su savo 
Valdžios forma, su skaitlinga 
armija. Bet nevyko. J ie gar-
'siai visas laikas skelbė, kad 
šįmet derlius Rusijoje tiesiog 
nepaprastas. Javų užteksią ne 
Vien sau, bet galėsią daugy
bę ir eksportuoti. 

Šiandie pasirodo, kad jų ta 
skaitlinga armija, tai tikras 
" b l u f r a s " . Tas pat yra ir su 
skelbiamu javų derliumi. Ba
das ir ligos Rusijoje nesima-
žina. Kai-kuriose provincijose 
'mažai likę gyventojų. 

Nors patys vyriausieji bol
ševikų šulai dar nepatyrę ba-
'do ir gyvena pertekliuje, te
čiaus juos jau spaudžia des
peracija. Nežino, ką jiems duos 
rytojus. 

Ilgas laikas anglų laivai 
plaukiojo su prekėmis Juodo

j o j juroj. Juk Anglija pada
riusi pirklybos sutartį su Ma
skva. Dabar parėjo (žinių, kad 

ftenai bolševikai anglų laivus 
užgrobia, gi Anglijos valdi
nius areštuoja. 

Londone tą atsitikimą aiški 
na taip, kad bolševikai tai da
ro iš pagiežos. Už nepavyki-
rnus konferencijose jie dau
giausia kaltina Anglijos diplo
matų ir politikų suktybes. Dėl
to Anglijai mėgina keršyti. 

Ar jię atsieks bent kokį tik
slą, reikia daug abejoti. Bet 
jų ta pagieža reikšminga tuo-
mi, kad jie pergyvena di
džiai sunkų momentą. Neteko 
paskutinės lygsvaros jie ima 
lieti savo pagiežą visai Euro
pai. Visos valstybės yra pil
nos Maskvos bolševistinės val
džios apmokamų agentų, šnipų 
ir provokatorių. Tam tikslui 
jie turi aukso. 

Atsiminkime, kaip didelius 
bolševikai turtus surinko api-
plėšdami bažnyčias, cerkves ir 
Aietomis sinagogas. Sakė, tuo 
surinktu auksu ir sidabru p i 
šelpsią badaujančius. Ar su-
šHjx\ ar panaikino nors vie
noj provincijoj badą ? 

Šventvagiams auksas ir si
dabras patiems reikalingas. 
Tuo auksu ir sidabru jie už
laiko visur armijas savo pro
pagandistų. 

Štai turime Amerikoje įvai
riomis kalbomis leidžiamų bol-
ševistinių laikraščių. Nors čia 

DRAUCAV 
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Bažnyčių ir cerkvių išplėštus 
'turtus, kurie buvo pašvęsti 
Dievo garbei, bolševikai pa
vartoja savo pragaištingai pro 
pagandal Pragaišino jie Rusi
ja. Mato sau galą. Tad pinu 
'to jie darbuojasi dar pragai
šinti kitas valstybes. Idant is
torija galėtų juos dar plačiau 
paminėti, kaipo didžiausius pa 
šauly desperatus.' 
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(Paminėjimui 10 m. sukaktuvių L. Vyčių organizacijos). 

MUZIKA KATALIKŲ BAŽ 
NYČIOSE. 

Pradžioje krikščionybės, ka
da Katalikų Bažnyčia 
buvo persekiojama, kada jas 
pasekėjai turėjo rinktk- į kata
kombas garbinti Dievą, šiuose 
maldos namuose muzika ne
buvo vartojama. Jų širdys ir 
be jos surado savo dvasiai 
peno. 

Imperatoriui Konstantinui] 
davus Katalikų Bažnyčiai 
laisvę, 384 m. po Kristaus, mes 
matome Šv. Ambroziejų, Mi
lano vyskupą, įvedant į baž
nyčias muziką. Ją sudarė dau
giausia psalmės. Šios muzikos 
grožybė, sako Šv. Augustinas 
net ašaras išsaukdavo. 

Graikų tautybės papos su
taisė muziką ir praplatino po 
visą krikščioniškąjį pasaulį. 

Antras svarbus muzikos lai
kotarpis prasidėjo Šv. Petro į-
pėdinio vietą užėmus Papai 
Grigaliui. Ši muzikos rųšis y-
i'a viena iį* grasiausių, įspū
dingiausių. 

Vėliaus kompozitorius Du-
fav sutaisė šv. Mišioms muzi-
ką iš paprastų dainų. Šią tre
čią iš -eilės muzikos rųšį Kata
likų Bažnyčios Tėvai nepriė
mė. Tečiaus protestonui ją pa 
laikė. 

Gimus Giovanni Pierluigi 
Sante (Palestrina), bažnyti
nė muzika {mkelta į aukščiau
sią laipsnį. Jo mišios pirmą 
kart giedota Sikstino koply
čioj Papos šv. Marcaliaus 
garbei, kur susirinko paklau
syti kardinolai ir daugelis dva 
siškių. Palestrinos muzika 
buvo užgirta. Bach'as, Han-
del'is, Bethoven'as, Costa's ir 
daugelis kitų šį muzikos sti
lių iKisekė savo kuriniuose.. 

Mozart'as ir Mendelssohn'-
as parašė labai puikių mišių. 

Sikstinų choras, didžiausia** 
pasauly, dabar vartoja vidur
amžių muziką. Mes-gi varto
jame kiek naujesnę, bet ji nė
ra kas kita, kaip tik Grigo-
riano muzikos kopija. 

- Skaistusis jaunime gyvenimo grožė, 
Vargingos tėvynės šviesi ateitis! 
Kol žydi lyg mielą pavasario rožė, 
Pakelk savo dvasią iš burtų nakties! 

Žiūrėk! š ta i chaosai tamsybių jau dyla, 
Ik šioliai aptemęs, jau blaivos dangus. 
Krūtinėj spiegia disonansai nutyui, 
Per rūką aušrinė jau skina takus. 

i 

Saulėteky rūbais auksiniais rėdytos 
Galingasai' Vytis karžygį s narsus, 
Tai pranašas laisvės tėvynės ugdintas 
Baltamįam ereliui jau kerta sparnus! 

• 

Tiek amžių mus slėgė žiaurioji vergija 
I r prakaitą, kraują vis siurbė priešai. 
Bet pančiai sutruko, štai viltis atgyja, 
Jaunimas į darbą sustojo viešai! 

Štai balsas trimito po Lietuvą skamba, 
Tiek amžių rūdijus po žemių giliai. 
Jo skardus akordai daug atbalsio randa, 
Ei Vyčiai į eilę!.. Šalin kraugeriai! 

Šalin nuliūdimas ir pilkas Šešėlis, 
Tu stok paliuosuoti sodybas — nainus! 
Ik šiok abejonės krūtinėse kėlės, 
Gana aimanavus, sužadink jausmus! 

Kas kardą į ranką paimt nejyajėgtų — 
Te bonais nukloja į laisvę takus. 
Ne sunųs tėvynės, kurie neatsilieptų — 
Nestotų į eilę — tie išgamos bus! 

Nakties tamsa nyksta ir skliautai migloti, 
Pasipuošė ryškia auksine varsa, 
Ir saulė jau šviečia, o tėviškės plotuos 
pasižymi Vyčių galybė — drąsa | 

Pasibaigė sapnas,- pasibaigė burtai, 
Mums reikia tik darbo, kurie jį supras — 
Žengs drąsus — vienodi kur tėviškės turtai, 
Audringais verpetais pro rųščias uolas!!! 

Žilvitis. 

SVEIKATA - BRANGUS 
T U R T A S . 
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KAIP UŽSILAIKYTI VIDURVAgABY. 
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Dr. AT- M. KA^'Kl'S 
OFFICB 

1411 So. 50-th Ave. 
Cicero, Iii., 
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Amerikos 
didmiesčiuose 

gyveną lietu
viai labai ken 
čia nuo vidur
vasario karš
čių. įPasitaiko, 
kad nuo oro 

tvankumos 
žmonės krinta 
šalygatviuose, 
alpsta, suserga arba net mir
šta. Kitų sveikata pradeda ei
ti menkyn, kūno svarumas nu
puola žemyn ir rudeniop taip 
susivargina, kad epidemijų lai
ku retai išliekti nepaliesti li
gos. ' ' Draugo' ' skaitytojams 
bus įdomu ^ir naudinga suži
noti ne tiktai kaip apsisaugoti 
nuo pavojų, bet taipgi kaip 
elgtis geriausia karščiu laikų. 

1) — Nesiskubinti nei darbe 
nei eisenoje. Gudrus amerikie
čiai arba žydai laike karščių 
visai nedirba, turi vakacijas, 
gyvastį ir sveikatą skaito ma
lonesniu už pinigą. 

2) — Drapanas dėvėti plo
nas, švelnias ir šviesios spal
vos. Per plonas drapanas ir 
vėjas lengviau perpučia, ir 
prakaitas lengviau išgaruoja; 
o juo greičiau prakaitas išga
ruoja tuo vėsiau kūno pavir 
ši ui darosi. Šiurkščios drapa-
nos užlaiko šilumą, o jug mes 
vidurvasary šilumos nepagei
daujame. Tamsios spalvos dra
panos sugeria labiau saulės 
spindulius, ir jos labiau įkais
ta. 

įspūdžio į klausytojus ir inu 
»įkai daugiau gracijos pri
duotų. 

DIDIS GIEDRININKŲ 
RĖMĖJAS. 

Chorams reiktų mokėt loty-
tuos laikraščius mažai kasjnų kalbą ir tarti jos žodžius 
skaito, tečiaus jie gyvuoja. 

Rugp. 26, š. m. atsisveikina 
su Amerika ir plaukia savo 
numylėton gimtinėn šalelėn 
Lietuvon mūsų labai brangu-
žmogus — K. Vasiliauskas, iš 
So. Chicagos, 111. 

Gerb. K. Vasiliauskas vi
suomet buvo didžiu moksleivių 
rėmėju. J is rėmė ir remia ne
tik Giedrininkus, bet ir ateiti
ninkus ir visas apšvietos 
draugijas bei įstaigas. Jo di
delis knygynas susideda iš la
bai brangių ir įvairių katali
kiškų knygų ir žurnalų. Tas 

aiškiai, kas darytų gražesnio knygynas yra neapskaitomai 

brangus, nes tilpsta beveik vi
sa mu*ų brangioji literatūra. 
Šį didžiai brangu knygyną 
gerb. K. Vasiliauskas paauko 
jo Giedrininkams. Tadgi aš, 
dalyvavęs priėmime to knygy
no ir būdamas Giedrininkų 
Centro vice-pirmininkas, iš
drįstų organizacijos vardu iš 
įeikšti giliausią padėką ir 
nuoširdingįausius linkėjimus 
gerb. K. Vasiliauskui. 

Garbė tau, prieteliau, kad 
klausai močiutės balso: keliau
ji jos ašarų šluostytų ir trok
šti jai išmintingai padėti var
gą, nešti. Lai aukščiausias tau 
padeda laimingai atsiekti vi
sus troškimus. Te būna Ta 
mistos kiekvienas darbas nau
dingas močiutei Lietuvai 

P. Daužvardis, 
Gied. vice-pirm. 

Į yra maištingiausi ir sveikiau 
si gėrimai. 

7) — Alus, vynas, šnapsas ir 
visoki svaiginantieji gėrimai 
yra labai pavojinga gerti 
vasaros karščių" metu. 

8) — Išvažiuokite į girias ar 
j parkus kada tik aplinkybės 
leidžia. Kurie turi automobi
lius, lai pasivaižinėja kasdien 
bent po pusvalandi. Gatvėka-
riais taipgi yra gera pavaži
nėti. 

9) — Bukite tyrame ore 
kiek tik galima. Teatrų ir šo
kių sales lankyti yra nesveika. 

, 10) — Nesibijokite saulės. 
Saulutės spinduliai yra gera 
gyduolė nuo daugel ligų. Gėle
lė be saulės netarpsta, gyvu
lėlis uždarytas tamsiame rū
syje (skiepe) nyksta, ir žmo
gus be saulės švesos negali 
būti sveikas. Prie kiekvienos 
progos kaitinkite prieš saulės 
spindulius nugarą ir krutinę, 
indijonai ir Afrikos gyvento
jai yra daug sveikesni už ci
vilizuotus Europiečius todėl, 
kad drapanų mažiau dėvi, 
daugiau saulės spinduliuose 
maudosi. Jei kariais pečiai 
nuo saulės nudegtų ir perštė-
tų, tai patepkite su sekančia 
mišiniu: Paimkite 2 arbatiniu 
šaukštelių šaltmėčių aliejaus 
(peppermint oil) ir įpilkite tai 
į stiklinę valgomo aliejaus 
(cotton-seed oil), sumaišykite 
ir vartokite kuomet reikia. 

11) — Maudykitės bent du 
. sykiu į savaitę. Tankiau mau-

3) — Valgykite vaisių, dar-1 d a n t i i ž nepatartina vartoti 
muilo, nes muilas išplauna iš 

ISTORINĖS REIKŠMĖS DIENA, 

(Pabaiga) 
Kalbėtojai dėkojo už tokią stiprią pa

ramą sunkioje Lietuvos gyveninio valan
doje, minia šaukia Valio.' Benas griežia 
Amerikos ir Lietuvos himnus. Susidarė 
tokia atmosfera, tartum chorai angelų su 
trimitais ir nuoširdžiais balsais, gaudo er
dvėse ir neša urmu padėką Aukščiausia
jam už Amerikos malonę. N 

^Paroda pas Ministerių Pirmininką. 

Paskui nuėjo į ministerių pirminin
ko Galvanausko butą pranešti linksma 
naujieną. Sveikina minist. pirm., Lietu
vos atstovą Amerikai, Voldemarą Čarnec-
kį ir užvis labiau Amerikoje gyvenančius 
lietuviu* '!/ pH*!?v«ntima" Lietuvos iri-

Į 
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balanos, kaip moraliai, besirūpinant išgau-
ti Lietuvai pripažinimą de jure Lr mate
rialiai suteikiant $2,000,000 paskolą, o 
dabar Aukso-sidabro vajų savąją valiu
tą leidžiant Čia vėl triukšmingiausi ap
lodismentai ir ovacijos. Ministerių pirm. 
atsakinėja pasižadėdams ir toliaus dar
buotis tėvynės labui kiek jo jėgos leis. 

I r vėl nauji įspūdžiai. 

Grįžtant atgal prie muzėjaus, vieni 
nuėjo nuvargę gal but pailsėt, o kiti su 
benu, Vytauto prospektu. Duonelaičio gat
ve nuėjo prie muzėjaus. Beilsiant tyrame 
ore ir kvėpuojant gėlių kvapu, kurios dai
liai apžiūrėtos nenuilstančio Gen. Nagevi
čiaus rupesniu jauties kažkokiam tai Ede
no darže. | 

Saulei leidžiantis, atūžia Cadillac so
čiau, pasirodo, kad Amerikos Konsulas su 
saviškiais Jiems įėjus į parką, Gen. Na
gevičius patiko ir atvedęs prie paminklo 
žuvusių karių pats sėdynes padavė, pa-

žovių, kiaušinių, rūgusio pie
no, šaltbarščių, sriubos, ir iš 
įvairių javų pagamintų vai--
giu. 

4) — Nevalgykite mėsos, nei 
pupų, nei žirnių, nei šabalbo-
nų, nei saldumynų. Šie valgiai 
pagamina žmogaus kūne daug 
karščio. 

5) — Saugokitės ne valgy 
kitę daug šaltakošės (sakar-
moroz — ice cream)j Nuo šal
takošės žmonės dažnai suser
ga pavojingai gerklės, plaučių 
ir vidurių ligomis. Be to, rei
kia žinoti, kad šaftakošėje 
maisto beveik nėra, nes daž
niausia šaltakošę dirba iš pa-
scnusio suilčyjusio sviesto su 
priemaišonris nuodingų kemi-
kalių. 

6) — Gerkite daug vandens 
ir lemonado, tik be ledų. Pie
nas ir pasukos (masliankos) 

uodos taukus, o uodą be taukų 
tampa nesveika, trapi, nuspuo-
guoja ir sušunta. ^ 

12) — Kojas mazgokite su 
saitu vandeniu kas vakarą. 

13) — Trinkite krutinę ir 
nugarą su šlapiu šaltu rankš
luosčių kiekvieną rytmetį ir 
einant gul t i 

Jei elgsitės kaip augščiau 
nurodyta, tai busite stiprus, 
sveiki, joki 'šalčiai' nekan
kins, nei ' rumatizmas' nevar
gins, o sulaukus rudens,dar
ganotų dienų, ligos ne taip 
greit kibs. * 

Quakerių sektos išpažinto
ją Šiaurinėj Amerikoj yra 

j apie 120,000. 

Tikroji miegojimo priežastis 
yra nežinoma. 

lo prasmę, kanuolių bei milžiniškų šovi
nių užvardinimus ir svorį. 

Ant Lietuvos vėliavos buvo kaspi
nas su parašais. Gen. Nagevičius norė-
dams išaiškint turinį ant parašytų kaspi
nų, paprašė Amerikiečių arčiau. Paaiški
nęs paprašė vėl sėsti. 

Amerikos Konsulo žmona praeida
ma pro vieną iš didžiausių gėliųy kuri 
atrodė it karalaitė visų gėlių ir pauosto 
sakydama kad puikiai kvėpa. Gen. N. tą 
patėmijęs nuskynė gėlę prinešes prie Kon
sulo (žmonos ir prašo pr i imt Moteris la
bai gailėjo tos gėlės ir matydama kad 
lietuviai pasiryžę viską duot iš gilumo 
širdies už Amerikos žmonių gerą širdį. 

Gen. N. atsikreipė į aplink stovinčią 
minią, iškėlė gėlę aukštyn ir atsiliepia 
" š i ą gėlę nuskyniau, i r duodu visų var
dan" . 

Amerikietė tuo jaus suprato, kad su 
ta gėle priima ir visų lietuvių širdis. Be
nas griežia Amerikos himną Laisvės var-

prašė sėstis ir kalbėjosi, aiškina pamink- j pas skambina, trimitai trimituoja, minia I 
- • 
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šaukia Valio Amerika! Linlįsma ir grau
du. (Plojimas, ovacijos). Tai didis istori
nis nuotikis, kokio Lietuva nėra mačiusi. 

Kaunas mėnulio šviesoje. 

Saulei nusileidus, sužėrėjo elektros 
šviesos, o gėlių puikumas -bei medžių ža
lumas sudarė tokį reginį, kad atsigėrėt ne
galima. Baigiant programą, žmonės aps
pito aplink paminklą žuvusių karių, o 
gen. Nagevičius su svečiais amerikiečiais 
prieky. Štai ateina invalidai atiduoti pa
garbą ir nuleisti vėliavas. Atlikę kaiku-
riuos niilitarius formalumus, vienas iš jų 
priėjo prie amerikiečio padėkavoti už 
pripažinimą Lietuvą de jure, sakydamas: 
"Dabar tikrai žino kad jie paaukojo sa
vo jaunystę, sveikatą, net i r gyvastį už 
Lietuvos laisvę neveltui, nes iš tolimų 
vakarų krašto atsiliepė garbingoji Ame
rika su pagelba kokią žmogus gali duot'*. 
Dėkojo nuoširdlžiai ir linkėjo geriausios 
kloties. 

Amerikos atstovas atsakydamas iuvali 

do pasveikinimui pabrėžė, kad Amerika 
supranta juos ir davė tai ką galėjo. At
eity tikisi, kad santykiai tarp šių dviejų 
respublikų bus daug tampresni, nes gavo 
progos arčiau susipažint. 

Vaizdas, kaip minėjau neapsakomai 
puikus. Iš vakarų pasirodė jaunas mė
nuo, pro" medžių šakas it prožektorius 
švietė, žvaigždės blizgėjo. Ak Dievuli, 
kad bučiau piešėjas ic» galėčiau nupiešti 
tokį gamtos reginį, pasiųsti jums Ameri
kon, tuomet daugelis, ypač ten gimę, ki
taip pradėtų mąsfyti apie Lietuvą. 

Trimitams užgaudus "Laikas Brole
liai Namo'*, Amerikos Konsulas meilės 
jausmų kupinas eina prie automobilio, o 
minia siūbuoja Lr šaukia, Valio Amerikos 
atstovybė! Valio teisingoji Amerika! 

Įspudys pasiliks per amžių tiems, kurio 
tai regėjo ir jautė. 

Švyturys. 
Kaunas 
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MOTERŲ DARBININKIŲ 
SĄJUNGA INDIJOJE. 

ANGLEKASIU VARGAI. 

Šiemet Britanijos Indijoje 
įsteigta pirmutinė moterų dar
bininkių sąjunga. Ta sąjunga 
realizuota ačiū audeklų dar
bininkų agitacijai. (Taigi, ir 
pirmoji moterų darbininkių 
unija pasirodė audeklų dirbtu
vėse. Paskui įsteįgta kitų a-
matn moterų unijos. I r iš 
tu visų unijų sudaryta skait
linga sąjunga. 

Moterų darbininkių judėji
mo priešaky stovi D. G. Up-
«on. Jinai išrinkta sąjungos 
sekretore įvykusiame suvažia
vime mieste Bombay. Sąjun
gos organizatorė paskirta A. 
Begum, indė aristokratė. 

Iki šiolei indų moterys dar
bininkės nebuvo organizuotos, 
dėlto jos begaliniai buvo iš
naudojamos. Organizacija tad 
mėgins moterims pagerinti bū
vi. 

Vienas indų darbininkų va
das taip sako apie Indijos dar
bininko padėtį: 

"Nei vienoj pasaulio šaly 
nerastum taip blogo darbinin
ko padėjimo, kaip kad Indijoj. 
Nereikia pamiršti, kad Indijos 
darbininkas tik šiandie ima 
mokintis, kaip reikia rūpintis 
savimi. Dėlto jiems reikia 
gelbėti, kad jie išsikovotų ge
resnes darbo sąlygas. Pir
miausia mes darbuojamės, 
idant valdžia įvestų kai-kuri&s 
darbo reformas ir pagamintai 
Įstatymus, saugojančius rr ap-
draudžianeius darbininkus." 

Indijos darbininkai ir dar
bininkės su savo sąjungomis 
trumpoj ateity atliktų nemažą 
pažangą. Tik didžiausias var
gas, kad jų tarpe maišosi ra
dikalai. Kusijos bolševizmo 
dvasia platinama. Tas ne
leis darbininkams ir darbinin
kėms pažangiuoti savo tiks
luose. 

Viename laikrašty teko ras
ti įdomų an^lekasio laišką, ku
riame nusiskundžia savo liki
mu. Rašoma iš Slovan, Pa. 
š t a i : i 

Savo apylinkėje susilaukė
me kariuomenės. Kareiviai 
atvyko raiti ir trokais ir pasi
statė šėtras "Fa i r ground" 
aikštėje. Jie neturi jokių ne
smagumų. Ir, kaip matosi, 
nei neturės. 

Kiek man žinoma, tai šau
kiami ir kviečiami anglekasiai 

i darban neis. Dėlto kareiviai 
kaip atvažiavo, taip ir išva
žiuos. Net vietos bažny
čioje kunigas iš pamokslinęs 
ragino darbininkus užsilaikyti 
ramiai, nežiūrint to, ar kas 
eis ar neis į darbus. 

Viena kasykla atidaryta. 
Tik vienų- viena Carnegie 

Coal Co. kasykla atidaryta. 
Dar pirm streiko ištisus me
tus ta kasykla buvo uždaryta. 
Ir tik pereitą kovo mėnesį at
naujinti darbai ir tai tik tam, 
idant pagaminti užtektinai an
glių pačios kasyklos elektros 
šviesai ir grynam orui pum
puoti. Anglys kasykloje bu
vo produktuojamos mokant 
darbininkams nuo vagonų, bet 
ne nuo tonų. Darbo unistai 
darbininkai. 

Kuomet balandžio 1 d. ang
lekasiai pakėlė streiką, tai ir 
tos kasyklos darbininkai atsi
sakė dirbti. Todėl šiandie 
tos kasyklos bendrovė parsi
kvietė miliciją ir mėgina mus, 
darbininkus, priversti eiti dar
ban. 

Tegul ji ir kitos jai pana
šios bendrovės apsieina sąži
ningai su darbininkais ir tegul 
juos nestumia nekantrybės ba-
lon — tai nereiks nei milici
jos, nei kitokių specialių prie
monių. 

Daugeliui trumpa 
supratimo. 

Juk vargšas darbininkas 
dažnai gyvena kaip ne žmo
gus. Tuotarpu turčiai mėgi
na jį pakeisti kokiu keturkojų, 
kadir jaučiu ir mulu. Pajun
gti kaip nesutvėrimą ir tegpl 
tempia didžiausias sunkeny
bes. ' 

Baugina darbininkus karei
viais lygiai kaip mažus vaikus. 
Daro dėlto, nes darbininko 
nelaiko žmogumi. 

Bet ir pačių darbininkų tar
pe daugeliui trumpa suprati
mo. Kai-kurie, turbūt, proto 
skolinasi nuo pačių savo išnau 
dotojų. Nemažai nesusipra
tėlių eina streiklaužiauti. Ka
syklos bendrovei daugiausiai 
rupi vieton streikininko gauti 
streiklaužį. Kasgi tas streik-
laužis? Toks pat darbininkas. 
Ir jei bendrovei pavyksta gau- j 
ti streiklaužių, tuo būdu jis Į 
supjudo darbininkus. Tai at
likęs jis gali tikėtis laimėjęs 
kovą. P 

Nes darbininkų nesutiki
mais, jų savitarpinėmis sker
dynėmis — visuomet turčiai 
džiaugiasi. 

Vargas laukia. 
I r kuomet tuo būdu vie

niems darbininkams pavyksta 
sumažinti uždarbius kitiems, 
tai greitu laiku ne vien kasy
klose, bet ir viršutinėse dirb
tuvėse tokiu pat būdu prade
dami mažinti uždarbiai. Jei 
tik vienam šykštuoliui ir iš
naudotojui pavyksta darbinin
ką apgauti, tuomet atsiranda 
šykštuoliui pasekėjų. 
, Jei kasyklų darbininkui bus 

daugiau mokama, tai ir dirb
tuvės darbininkas nebus 

skriaudžiamas. Nes kitaip 
dirbtuvių darbininkai pamestų 
darbus ir persikeltų į kasyk
las. Gi kuomet kasyklose men
kas uždarbis, tai* ir fabrikan
tai spaudžia savo darbininkus. 
Nes jiems nėra jokios pagel-
bos. 

Tuomet kasgi veikti su šei
myna, jei negalima pilnai nei 
maistui uždirbti? Vargšui 
žmogui prisieina arba vargti 
arba imtis kokių suktybių. 
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Anglekasių likimas. 

Jei anglekasis per metus iš
dirba 100 dienų.— tai labai 
gerai.. Darbo laiku jam grū
moja mirtis. I r jei taip, tai 
jam priklauso ir didesnis at
lyginimas. Tečiaus taip nėra. 

Antai žinomas milionierius 
"baltasis varnas*9' !rL Ford iš 
Detroito, pripažino, kad ang
lekasiai yra verti didesnio už
darbio, negu dirbtuvių darbi
ninkai. 

J is anais laikais nuvyko į 
savo kasyklas, įsileido vidun, 
apėjo visus požeminius urvus, 
keliose vietose apsidaužė pa
kaus, ir išėjęs iš kasyklų be 
jokio darbininkų prašymo 
kiekvienam uždėjo po 3 dole
rius daugiau užmokesnio. Sa
ko, anglekasis* turi but bran
giau apmokamas, negu dirbtu
vės darbininkas. 

(Tai bent žmogus. Fordo i 
kasyklose todėl nėra streiko. 
Darbininkai jaučiasi laimingi. 
Dirba ir nori dirbti. 

Darbininko "pertekliai." 
Čia paduosiu kiek žinučių a-

pie uždarbius ir gyvenimą, 
idant kiekvienam butų žinomi 
darbininkų * * pertekliai.,, 

Dirbtuvėje Meriam Zinc \ 
Chemical Company pečkurys 
už 8 valandas darbo gauna 5 
dolerius. Už 12 valandrų nak
tinio darbo darbininkas prie 
metalo gauna $4.30. Jo pa-
gelbininkas $3.25 dienoje. Ki
ti darbininkai uždirba $3.10 
dienoje. Gi paprasti darbinin
kai ima vos $2.70 dienoje. 
Karo laikais jiems buvo mo
kama $4.68. 

Dabar butai. 4 kambarių 
butas 12 dolerių, gi 6 kamba
rių 22 doleriai. I r jei papras-

" u . * " ' ' 
Geriausiais laikais kasyklo-' gyvenimą komitete, vaikas "pa

se, t, y. kuomet reikia atlikti sako: 
daug darbo, darbininko gyvas-j "Keldavome 6 vai. ryto; iki 
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tis saugojama ir apdraudžia
ma. Jei kur grūmoja koks 
anglių arba žemės griuvimas, 
toje vietoje padedama lentelė 
su parašu "pavojus." 

Atėjus blogiems laikams, 
kuomet daugelis darbininkų 
neturi darbo, kasyklų "bos-
sams" nerupi apsaugoti dar
bininkus. Į pavojingiausius 
urvus jie siunčiami. Nes ži
no, kuomet vienas-kitas žus, 
tai anų vieton tuojaus rasis 
kiti. 

Taip yra neunijinėse kasy
klose. 

Bet kuriose kasyklose dirba 
unistai darbininkai, tenai dar
bininkus saugoja patys unijos 
viršaičiai. Jie žiuri, idant ka
syklų bendrovės taikmtusi 
prie įstatymų, idant pildytų 
padarytas su unija darbo są
lygas. 

Ve kuo unija pirm vi sako 
yra geras daiktas. Bet kasgi 
dar nežinotų to, kad vienybė
je yra galybė. 

Dėlto šiandie visi privalome 
stovėti už tai, idant mūsų, an-
glekasių, organizacija nebūtų 

8 vai. reikėdavo sutvarkyti 
bendrabutis, nusiprausti ir 
prisirengti .pamokoms. 8 vai. 
eidavome į mokyklą, kuri bu
vo tame pat bendrabuty. Mo
kykloj mokindavo rašyti, skai
tyti, skaitliuoti, istorijos ir tt. 
Žodžiu, teikdavo vaikui bend
ras pradžios mokslo žinias. 11 
vai. eidavome pusryčių. Pus
ryčiams duodavo avižinės, gri
kinės, arba nemalt& kviečių 
košės; duonos nematydavome. 
Košė labai "niauri ," nes dvo
kia nepakenčiamai. Nuo 12 
vai. iki 3 vai. po pietų vėl ei
davome mokyklon. Čia vieną 
arba dvi paskutines pamokas 
būdavo mokoma politikos. 
Šios pamokos visi turėdavome 
klausyti atydžiai; jei kas klau
sė neramiai, tą, bausdavo, ne
duodami net dvi dieni jokio 
valgio. Politikos pamokoje 

buvo išrodoma: kad tai yra 
revoliucija, jos nauda ir rei
kalingumas. Plačiai labai bū
davo pasakojama apie komu
ną. Girdi, vaikai, jei pama
tysite, kad vienas žmogus tu
ri duonos, reikia iš jo atimti 

parblokšta. Nes tuomet tai ir proporcijonaliai ją pasida 
jau visai butų bloga. 

KAIP AUKLĖJAMI RUSIJOJ 
VAIKAI? 

Šių metų gegužės mėn. 16 
dieną pravažiuodamas Mari
jampolę sutikau labai pavar
gusį (kokios 12 metų) vaiką. 
Jis savo išvaizda tiek mane 
suįdomavo, kad nepraėjau jo 
nepašnekinęs. Vaikas basas, 
apsisiautęs suplyšusiu švarke-

tas darbininkas uždirba'dieno-' , iu ' ttM^° š a ly« a t™> ] iS 

linti, be to,- jei jųs nepajėg
tumėte, — privalote pranešti 
komisarui, o tas su pajėga at
ims. Vaikai, jei pamatysite, 
kad kas nors turi pinigų, pri
valote juos atimti ir pasida
linti. Vaikai, jei jūsų tėvas 
ar motina ką nors 'slėptų nuo 
valdžios, bijodami, kad ji iš Ją, 

me į ten pat; esančias dirbtu
ves, taip pavadintas: "dvad-
cat vtoraja granilnaja master-
skaja." Šiose dirbtuvėse bū
davo įvairių amatninkystės 
skyrių. Čia mokomės iki 7 
vai. vakaro. 8 vai. gaudavo
me vakarienės: puoduką nesal 
dytos kaštonų arbatos arba gi
lių kavos. Vakarienės paval
gę vieni eidavome nakvynei į 
savo tėvus, o kiti nakvodavo-
me bendrabuty." 
jjTuo ir baigė vaikas savo pa
sipasakojimą apie jo gyveni
mą Eusijoje. 

Iš to matyti, ko siekė ir ko 
dar tebesiekia rusai. Tiesa, 
daugelis mūsų "piliečių" (ge
riau "tavorščių"), kurie ne
matė Rusų bolševikų " ro
jaus' , gyvenimo, giria juos, 
jtj gyvenimą ir tvarką. Bet 
jei iš tikrųjų jie tai butų pa
matę, tai pilnai butų sutikę 
su tuo, jauno vaikučio, pasa
kojimu ir jau daugiau apie 
tą "gerąją laisvę" nesvajo-

Labai aišku, kokio galima 
sulaukti ateities gyvenimo, jei 
jau taip auklėjama jaunoji 
karta. 

Žinoma, daug yra ir pas 
mumis to gyvenimo ir tvarkos 
šalininkų. Pirmiausia jo trok
šta mūsų cicilikai. Jie dėlto 
ir Steigiamajame Seime, svar
stant pradžios mokyklų klau-' 
simą, statė keterą tikybai pa
šalinti, o palikti ją "laisvą." 
Tada, žinoma, ir jie vietoj ti
kybos pamokų, mokykloje bu
tų aiškinę vaikams politiką 

neatimtų, — atminkit, kadlir tt. Bet vis tik dėlto šis 

je $2.70, gi už butą turi mo
kėti arti 20 dolerių, tai kaip 
jis gali pramisti su šeimyna? 
Gi kur šviesa, drabužiai, ava
linės ir kt.f 

Gi čia ateina koks streik-
laužis ir žmogui iš rankų iš
plėšia tą paskutinį uždarbį! 

Unijos reikalingumas. 
Kai-kas kalba, jog unija yra 

blogas daiktas. Tik nesupra
ntąs nuosavaus padėjimo taip 
sako. Tik klausykite. 

kokis žulikutis. Bet rie! — 
Vaikas nesenai yra grįžęs iš 
.Rusijos. Žinoma^ kaipo vai
das, vaikiškai ir kalba; bet jo 
klausiant daug ko galima bu-
vo patirti apie Rusiją, jos vi
daus padėtį, o ypatingai vai
kų auklėjimą. Gyveno jis su 
tėvais Ekaterinburgo mieste 
pusseptintų metų. Tėvai bu
vo neturtingi, maža uždirbda
vo ir negalėdavo net pramisti. 
Vaikas buvo paduotas į vaikn 
globos komitetą. Apie vaiko 

skriaudžia jus! Tuojau pri
valote pranešti artimiausiam 
komisarui, o jo nesant sudarę 
pajėgą •— atimti. Vaikai, 
jei už tokį darbą tėvai ar ki-

gudrusis noras ir pastangos 
tikslo nepasiekė. 

Matyti, kad dar Lietuvos 
liaudis didžiumoje katalikiška 
ir nori tokioje pat dvasioje 

ti žmonės jus baustų, priva- auklėti naująsias kartas, o ne 
lote jiems atlyginti kuo pajė
giate: kirviu, namų uždegimu 
ir tt.; nes jūsų nauja karta 
turi palaikyti socializmo įves
tąją meilę, lygybę, brolybę ir 
tt. 

Politikos pamokai 'pasibai
gus eidavome pietautų. Pie
tums duodavo sriubos, kurią 
sudarydavo vanduo, įvairių 
daržovių lupynos su avižų mil-

cicilikiškoje bedievybėje. 
J . Pa-ežerietis. 

[Tėvynės Sargas] 

PARTIJOMS PALIKIME 
PARTIJŲ DIENĄ, GI 
LIETUVOS VALSTYBEI 
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tais. Pietus pavalgę eidavo- ^mEnSbiST^Tr.XTnsnjj^xi 

(Tęsinys) 

Kitaip ziunnt | teoriją. 
Ženkime toliau su viršminėtoms min

tims ir, daleiskime, kad visi tie darbinin
kai butų buvę socialistai. Jie užsirūs
tinę tuojau butų laikę susirinkimus. Kal
bėtojai su visokiais prirodymais butų 
pradėję kalbėti apie darbdavio puikų gy
venimą, jo seklyčias, linksmybes, apie jo 
moterį ir abelnai apie visą jo šeimyną 
ir butų įtikrinę savo klausytojus, kad vi
sos minėtos gerybės yra per darbininkių 
prakaitą. Bet mes, žiūrėdami, matome, 
kad prie darbo buvo ir kiti augštesni ele
mentai, kurie davė progą tiems turtams. 

Dabar ištirkime kaip tų pačių darbi
ninkų veikimas lyginas su jų pačių teori
ja. Paklauskime skaptoriaus fr murinin-
o, delko jie reikalauja daugiau mokes

čio negu geldos nešėjas; jeigu visas tur
tas paeina nuo darbininkų, juk geldos 
nešėjo valandos yra ilgesnės ir darbas 
sunkesnis negu pirmųjų. Jie greitai at
sakys, kad prie fiziškų spėkų jie vartoja 
gavo protą ir mokslą. Teisybė, bet ši

tas atsakymas yra priešingas jų socialis-
tiškiems principams. Kuomet jie pripa
žįsta, kad proto veikmė taipgi yra dar
bas, tuomet jų visi faktai ir argumentai 
kaip muilo burbulas griūna. Nėra jokio 
argumento, kad išsilavinęs darbininkas 
ima daugiau algos negu neišsilavinęs, 
nes pirmasis užima svarbesnę dalį dar
be negu antrasis. Todėl, tegul bus ga
las dešiniosios socializmo rankos. 

Antras socialistų ramstis. 

Antras socialistų ramstis yra, — dar
bininkų algos, kuris vadinasi kairioji so
cialistų ranka. Jie šaukia ir tvirtina, 
kad visas turtas paeina nuo darbininkų. 
Tokiu būdu jų protavimas yra pilnas di
džiausių klaidų. Jeigu jie sutvertų Savo 
rojų, ištirtų, kad neužtektų žmonių, kurie 
fiziškai dirba, bet reikėtų žmonių, kuriu, 
protas viską tvarkyta. /Tai koks tuomet 
butų atlyginimas daktarui, generolui, iš
radėjui naujų mašinų ir tt.? Socialistai 
atsakys, — jeigu viskas paeina nuo dar
bininkų, tai visiems kaip daktarui, taip ir 
gatvešlaviui tur but vienodai atlyginta, 
nes mes esame visi lygus. Jeigu abel-
nas mokestis į dieną butų trys doleriai 
kiekvienai ypatai, tuomet autorius, gene
rolas, daktaras, inžinierius butų apmoka
mi po tris dolerius kas dieną u i jų dar
bą. Jeigu jie logiškai, be jokių veidmai
nysčių, pildytų savo įstatus, tai jie, kaip 
daktarui, taip ir kitiems dirbantiems su 

intelektuališka jėga, turėtų nieko nemo
kėti; o jeigu moka, tai pripažįsta, kad 
yra kitas šaltinis prie fiziškų jėgų — 
intelektuališka jėga, kuri taipat gamina 
turtą. Todėl, čionai visi socialistų įsta
tai ir pasakojimai griūna kaip putos vė
jo užgautos. 

Pažvelgkime kaip mokesčio įstatas 
sektųsi, jeigu butų taip praktikuojama. 
Kai-kurie didžiausi daiktai pasaulio isto
rijoje buvo nuveikti į visiškai trumpa lai
ką. Pav. — Napoleonas į dvi savaiti lai
ko padarė visus pienus, surinko visus sa
vo kareivius ir pergalėjo priešą Auster-
litz 'e. 

Galilėjus bežiūrėdamas ant siūbuo
jančios lampos Piso's miesto katedroje, 
per trumpą apmąstymo laiką, išrado švy-
tuoklio teises. 

Newton'as, matydamas krintantį o-
buolį, išrado gravitacijos teises. 

Watt'as bežiūrėdamas į garą atiden
gė garuojantį katilą ir tuojaus mintis a-
pie lokomotyvą jam apsireiškė. Imkime 
viršminėtos ypatos eina į socialistų rojų. 
pareikalautų užmokesčio už nuveiktus dar
inis. — Napoleonas nuvažiuoja į Paryžių 
ir sako: "Aš paguldžiau dvi imperiji prie 
tavo kojų; apdovanojau visą tavo kariuo
menę nemirštančiu garbės vainiku ir da
viau vardą, kuris sujudins kraują milio-
nams žmonių* — "Austerlitz" bus balsas 
skambantis prancūzuose per amžius. Koks 
yra mano užmokestis ! " 

Socialistai jo paklaus: — "Kiek fl-
£ai tas viskas ėmė padaryti ?" Jis at
sakys: "Dvi savai t i . " "Tai tavo alga y-
ra keturiasdešimts du doleriai, nes pagal 
mūsų įstatų, imperijų užkariautojas ir 
gatvešlavys, stovi ant lygaus laipsnio, nes 
visi žmonės lygus." 

Tokiu pat būdu Galilėjus apturėtų 
apie du doleriu, Newton'as apie penkias
dešimts centų, o neturtingas "VVatt'as sun
kiai butų gavęs užtektinai' nusipirkti van
dens pripildymui katilo del garo., Dak
taras sugydęs žmogų nuo supuvimo, gau
tų kelius skatikus ir tt. Šitoki sistema 
sulygintų plytnešį su mūrininku, bei jau
čių užmušėjus skerdyklose su daktarais; 
tokios gudrybės pakeltų visus ant lygaus 
laipsnio. Apie viršminėtus dalykus ne
verta nei ginčytis, tad užteks berašyti a-
pie kairiąją socialistų ranką. 

Trečias socialistų ramstis. 
Dabar einame prie trečio ir paskuti

nio ramsčio, ant kurio socialistai remiasi. 
"Visoki vargai", jie šaukia, "kilsta iš 
žmonių nuosavybės." Asmenė nuosavy
bė turi likti abelnas turtas visų. žmonių, 
ty. padalinti visą pasaulio turtą lygiai 
tarpe visų žmonių. Pirm pradedant ši
tą ginčą, reikia pasakyti; kad katalikas, 
kaip ir kiekvienas yra liuosas ginti in
dustrijose koperaciją, jis turi balsą val
stybėje ir gali pasisavinti teises valdyti 
kaikuriuos dalykus, jeigu visuomenės ge-

I rovė to reikalauja. 
Žmonės dažnai kalba, kad jeigu val

stija valdo policiją ir krasos departamen
tą, delko tokiu pat būdu negali valdyti 
geležinkelius? Taip, valdžia gali paimti 
daug daiktų po savimi ir ji turi plačią 
dirvą taip veikti, bet turime žinoti, kad 
yra linija, kurią nei viena valstybė nega
li peržengti, šitą faktą nei viens neužgin
čys, ty. valstybė niekados neturi teisės 
kišti savo rankų* į žmogaus kišenius ir 
pasisavinti pinigus, kurie yra uždirbti 
žmogaus prakaitu. 

Antras dalykas, — valstybė neturi 
teisės užpulti asmens autoritetą, kurį Die
vas ir gamta suteikė, būti galva namų ir 
Šeimynos. Pastarieji yra labai priešingi 
socialistų mokslui. Jie šaukia: — 

1. — Nuosavybė yra visuomenės plė-

2. — Valstybė, bet ne tėvas, yra na
mų galva. 

Apie šituos du faktu truputį apsis
tokime. 

> 

1. — Kiekviena y patą turi prigimtą 
teisę būti savininku savo turto, nes žmo
nija yra senesnė už valstybę ir turi teisę, 
pirm aprūpinti valstybės, aprūpinti sa
ve. Dievas įteikė šitą žemę visai žmoni
jai; gi asmenės nuosavybės ribas paliko 
nustatyti pačiam žn^gui sulyg jo darbš
tumo ir teisės. 

XBUB Jdaugiau)] 
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ALKOHOLIS IR ŽMONIJA, ma negu gamta sustiprina. 
Tiktai švelnusis išlepintasai 

Ijriešas, paties žmogaus iš r ink-
Žmogaus, tautos, ir pader- tasai savymeites. apsimetimu, 

mės (Padarmė-race) bendras gaiį g r ę s t i žmonijos veislei, 
gyvenimas yra pamatuojamas Toksai priešas, tai yra 'a lko-
an* namų. Vyras yra duon- ] l o I i s # J o n u o di jan t i veikmė 
pehris del visų namų ar v i s o s ' y r a pridengta apsimetimu tro

škimo, pasididžiavimo ir nuonV 
sio atsikratimo. Augant nuo-

seimynos tai vyro prieder-' 
mė.» Veiksmingumas ir alko
holis niekuomet nesutinka nei 
sutikti nesugebia. Svaigalų 
sunaudojimas yra didžiau
sias priešas žmogui kaipo 
duonpelniui ir namų steigėjui. 
Taipat didžiausias priešas kai-
po namų apgynėjui, dažnai pa
vojus gresia, pačiai ir vai
kams. Net ir tuomet, kuomet 
alkoholis neatgabena namams 
ligų ir aikvojimo, būna <lid-
žiausia priežastis netvarkos, 
palengva nusilpnina vyrų pil
dyme smulkiausių prieder
mių vyro ir tėvo. 

Sielos gyvybė, tai yra tasai 
pragumas, kuris suteikia žmo
gui prakilnumą, kuriuomi jo 
gyvenimas skiriasi nuo žvėries 
gyveninio. Alkoholis užduoda 
giliausių žaizdą žmogaus sie
los gyvybei. Nusistatymas 
pohudžio, tai aukščiausis žmo
gaus uždavinys. Alkoholis 
palengva paknisa 
sunaikina žmogui 
kalingąsias nustatymui pobū
džio, o dažnai nevien sau, bet 
ir savo draugams, pakeičia po
būdžio tvarkintojų ir lieka jo 

, paties naikintoju. 

Bendro išsitobulinimo moks
lo taisyklės reikalauja pažan-
ginio naikinimo draugijinių 
kovų ir kivirčių, reikalauja 
bendro sųdarbiavimo žmonių 
ir tautų ieškančių aukščiausio 
laipsnio visų gerovės. Toksai 
išsitobulinimas gali būti supa-
matuojamas vien tik ant auk
ščiausio laipsnio nusistatymo 
doro pobūdžio, tas yra galimas 
tiktai blaiviame pasaulyje, 
tvarkomame doros ir dvasios 
spėkomis išeinančiomis iš pat 
viršaus žmonijos sniegenų. 

Mokslas parodo, kad kartas 
nuo karto pasirodo priešai, ku
rie gresia sunaikinti veisinės 
spėkos jmsidauginimų. Gamta 
iš savo pusės krypsta ištobu
linti tam tikroje veislėje spė
kas savęs užlaikymo ir apsi
saugojimo nuo pavojaus. Kai-
kuriose dėtose (casus) tasai 
priešas veik pralenkia gamtos 
pasistengimų, arba veik sunai-

stoliui kurį alkoholis daro 
žmogui didinasi kartu ir tas 
troškimas patenkinimų žvėri
škųjų, tai yra tikra svaigalų 
veikmė; taipat mažėja pajun-
kėjo pasipriešinimo spėkos. 
Praslinkusiais amžiais žmoni
ja buvo nepatėmijusi tų pavo
jų. Valdžios ir kai-kurie pa-

vo jė^os aukščiausi tobųjųmp 
laipsnį, ir kad kiekviena gent-
kertė sugebėtų kaskart aukš
čiau tobulume pakilti, kiek tik 
galima aukščiau pirmosios 
kartos. — Tas tai yra Didis 
Gamtos Tikslas — jTas tai yra 
Dievo surėdymas ir valia. 

Vigų dalykų tikroji tvarka, 
yra tai įtekmė ir veikmė pri
valo siektis prie šito nusista
tymo didžiojo tikslo. Ką žmo
nių gaujos daro dalims pavir
šiaus savo smegenų, tas bega
linai pasilieka vfsos žmonijos 
kartoje dar negimusioje. A-
belnasis sunaudojimas svaiga
lų, kuris turi naikinančias vei
kmes smegenų paviršiaus yra 
tai nugastingas ir nepakelia
mas plėšimas žmonijos. 

Vertė K. P. S. 

vieniai piliečiai išnaudodavo 
savo žmonių neapsižiūrėjimą, 
net susijungę net ir kitų tau
tų su tais pavojingais svaiga
lais. 

Vienok jau senai kai-kur-
iems buvo aiškus dalykas, kad 
ateis laikas kuriame mokslas 

ST. LOUIS GERIA 
VANDENI. 

Netekęs savo keturių nuo
šimčiu alaus, Piet. St. Louis, 
buvęs alaus dirbinio centras 
Su v. Valstijose, dabar jau ge
ria vandenėlį. Vandens ko-
misijonierius Wall sabė Visuo-

parodys būdų kuriuomi žmo-| menės Patarnavimo Komisį-
nija sugaus savo priešų, ati
dengs tiesų kaslink jo, patė-
mins jo vilius, ir parodys bai
senybes pilname jų nuodingu
mo šlykštume. 

Mokslo vyrai, betyrinėdami 

jai, kad nuo pat prohibicijos, 
suvartojimas vandens St. 
Louis labai daug padidėjo. 
Jam patariant komisija pasky-
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Lietuviam* patriotams 
džiaugsmo ir padėkos disna, 
socialistams, keršto ir protesto diena 

vįko, Mažų Mergaičių ir Ber
naičių Angelų Sargų, Šv. Var 
do Jėzaus, čion seka benas, 
S. L. R. K. A. 41 ir 98 kuo
pos bendrai, L. Vyčiai, paskui 
įuos gražus " f lo tas" , kuris 
vaizdavo Gedemino sapną. 

L. Kavaliauskas. J i s savo 
publikų iki soties prijuokino 
pasakodamas apįe Varšavos 
ponus ir jų smukimų.. 

Ant galo kalbėjo įr pats 
programo vedėjas gerb. kun. 
J . J . Jakait is . Buvo ir keje-

Jį sergėjo du raiteliai pasir! tas dainelių. Čia to visko ne 

Tatulienė. 
2. Bėgime jaunų mergaičių, 

dėžutę saldainių laimėjo A. 
Žiogaitė. 

3. Buvo vejama siūlas nuo 
špulelių į kamuolėlį. Siūlai 

rė $190,000 naujos pumpos į- buvo ilgio 160 mastų. Čia bus 
renginiui su kuria bus galimai juokingiausia iš visų, nes kiek-

000 ir galutiną! :žmo^ąus smegenų tikslų, pa-' Pastatyti miestui 20,000, 
spėkas . r e į - f t ^ j o k o k i u b u į u £1 1 1 0 g a u g galionų* v a n g i u kasdien. 

smegenys tobulinasi — pilko
ji medžiaga susivyniojimo pa
viršiuje smegenų'žievelės, tai 
gamtinis sostas žmogaus va
lios spėkos, artimo meįlės jė
ga, doros jausmo ir dvasios 
veiklumų spėkos. Gamta be 
paliovos stengiasi išdirbti sta
mbių ir tvirtų smegenų tvirto
vę dvasios spėkų naudai. Gam
ta sųdarbiaudama su žmogaus 
siela, išdirbinė ja tų tvirtovę, 

I taikė labai graži ir oras buvo 

LIETUVIU KOLONIJOSE. 
WOR0E8TIĮR, MAgS. 

Pilnųjų Blaivininkų Draugi-
ja ir Merfeinų Marijos Vaike
lių Draugija bendrai surengė 
labai gražių gegužinę, kuri į-
vyko rugpiučio 13 dienų ant 
Vosyliaus ūkės. Diena ]>asi-

nevien tik kiekvienam asme
niui tobulina smegenis pilnai 
ir veikliai jo paties naudai, 
bet, jei nieks nesukliudo, sten
giasi tų patį ištobulinimų pa
stūmėti pirmyn į busiančias 
gentkartes surengdama lytiš
koms jėgoms tvirtos medžia
gos, kad kaskart taptų sugie-
besnis išsitobulinimas ateityje. 
Aiškus dalykas, kad gamta 
stengiasi privesti žmoni jų prie 
aukščiausio tobulybės laipsnio, 
kuriame dora ir dvasios jėgos 
valdys žmonių širdis. jTuri-
me prieiti prie išvados, kad 
gamtos tikslas yra žmonijos 
tobulumas. Kad kiekvienas 
žmogus, kuris ateina į šį. pa

kilia išsitobulinimo spėkas pir- šaulį, galėtų atsiekti sulyg sa-

viena moterėlė stengėsi vieną 
kitų p r a l e n k t i / ; T a i ^ ir net 
sušilusios dirbo. Dovanų gel
tono burkštfno karolius laimė
jo D. Kavaliauskienė. Po tų 
visų žaidimų, vėlai val^are pu
blika pradėjo skirstytis ir va
žiuoti namo 

Žmonių ūpas buvo labai ge-
ras t nes buvo visi pavaišinti 
skaniais valgiais ir gėrimais, 
kaip ta i : šaltakoše, " H o t 
dogs" ir lemonadu. Prie šal

me reikale pagelbėjo. Taigi 
čia ir nenuostabu, kad taip 
puįkiai viskas pavyko. Abi 
blaivios draugijos darbavosi , ' n e s įr tautiškas vėliavas.. 

puošę į ietuvos Kunigaikščių 
šarvais. Tolįaus Moterų Są-
gos kuopa. Jos turėjo gražų 
Amerikos i r Lietuvos Laisves 
vaizdų. Amerikos Laisvę per-
statė V. Liutkiene, pasipuošu
si Amerikos spalvomis, o Lie-
tuvo Lasisvę vaizdavo O. Liųt 
kiene, pasipuošusi Lietuvos 
spalvomis. Viena laike Ame
rikos vėliavų, antra Lietuvos. 

Šis vaizdas buvo begalo į-
spudingas, ypatingai svetim
taučiams. Toliaus ėjo Lietu
vaičių Dr-ją, Pilnųjų Blaivi
ninkų kp., Šv. Onos Dr-ja; 
visos draugijos nešė bažnyti-

o tik blaivus žmonės nuveikia 
gerus darbus, kaip tai, iTautai 
ir Bažnyčiai. Dar turiu pa
žymėti, kad Worcesterio lietu
viai katalikai virfcminėtų drau
gijų gerus darbus remia. Tai
gi ir draugijos puikiai gyvuo
ja. Ačiū visiems, kurie at
silankė ir parėmė mūsų drau
gijas. 

Reporteris. 

MANIFESTACIJA. 

\VOCESTKR, MASS. — 
Lietuviai, katalikai, po vado-

Buvo taipat nešama dauge-
gelis įvairių parašų. 

Parodoje dalyvaujančių bu
vo virš 4000. Priešaky City 
Hali stovėjo miesto majoras, 
policijos viršininkas ir daugy
be kitų valdininkų, kurie' gė
rėjosi lietuviais ir sake, kad 
ištikrųjų tie lietuviai yrą ver
ti laisves, nes jų tarpe yrą 
didele vienybe ir susipratimas. 

galima nei aprašyti. 
Lietuvių ūpas buvo geras. 

Pasiųstą pasveikinimo telegra 
mos: Amerikos Prezidentui, 
Hardingui, gerb. Lietuvos At
stovui V. Čarnėckiui, Lietu
vos prezidentui ir Lietuvos 
Kariuomenei. 

Laisvamaniai jaučias kaip 
prie gėdos stulpo. Mat čia 
Bostono laikraštis - 'Sanda-
Į Į M pažymėjo, kad klerikalai 
pasiėmę iš Worcester, Mass. 
ądvokątuką ir keletą tėvelių, 
(reiškią fcunigųs) nprąįįavę 

11 Washingtoną nutrynė Balto
j o Namo slenksčius įr nieko 
nelaimėję vėlei parvažiavo. 

Už keletą dienų paukfa te
legrama iš AYashingtoųo, %ą& 
jau Jung. Valstijos pripažino 
Lietuvos Įtespubliką de j i r e 
Tai-gį mūsų laisvamaniai pra
dėjo iš kailio nertis. Kiti dar 
ir dabar nuleįdę nosis vaikš
tinėja, kad katalikai laimėjo 
taip didelį džiaugsmą, kad ką-
talįkų darbai nenuėjo veltui, 
bet atnešė didelį laimėjimą 

Po parodai visos draugijos j mūsų tautai. J ie nutarė nepri-
su vėliavomis suėjo pobažny-! sideti prie parodos ir mane, 
tinėn svetainėn. Čią prasidėjo 
patrijotiškos prakalbos. Pir
miausia lietuvįų benas sugro-

labai malonus. (Taigi ir pu
blikos atsilankė labai daug, 
nes kiekvienas nori pasinaudo-' 
ti tyru oru pilnu jaunų puše
lių malonaus kvapo. Tas ši
lelis atrodo begalo grąžus. Jį 
pamačius kiekvienam prisime
na Lietuvos šilelis, nes tikrai 
panašus. Į vakarą, kada jau 
saulutė paliovė smarkiai kaiti
nusi, prasidėjo įvairus žaislai, 
kaip tai, dainos ir lietuviški 
Šokiai. Be to, buvo paskirtos 
dovanos, tiems, kurie geriau
sia pasižymėjo bėgime ir taip 
panašiai. , 

1. Buvo bėgimas moterų; 
dovanų — sidabrinė moteriš
ka špilka — kabutę laimėjo U. 

takošes ir lemonado merginos XII I skyriaus, iškilmingai ap
sunkia! darbavosi, nors ir vaikščiojo rugpjūčio 5 d., iš-
saulutė smarkiai kaitino. Čion r ( l i k g d a m i p adekų Jug. Valsti-

vyste vietinio K. Federacijos j 0 Amerikos ir Lietuvos Him
nus, potam prasidėjo prakal-

dirbo p-lės M. Litvaičiukė, M. 
Cvilkįute, O. Čirvinskaite, M. 

kad jei jie nedalyvaus, tai įr 

gerb. kun. J . J . Jakaitis. Pir
miausia perstatė už kalbėtojų 

prasidės 3:30 po pfetų, bet publika sušuko tris kartus 

joms už pripažinimų Lietu
vos Respublikos de jure. Bu- miesto majorą, P . Sullivan. 

Dabravalskaitė, U. Žiogaitė; v o pagarsinta, kadx p a r o d a ' j a m pasirodžius ant estrados, 
čekučius pardavinėjo M. Bak-
šiutė, I . lločkienė ir A. Ma
čiuli uke. Prie frankfortų 
"ho t dogs" dirbo J . Tatulis 
ir P . Liubinas; juodu vos ga
lėjo spėti duoti žmonėms už-

3-čia valandą visos draugijos 
jau buvo susitvarkiusios ir 
laukė paliepimo. Visą tvarką 
vedė gerb. kun. J . J . Jakai
tis, o jam pagelbėjo gerb. 

kandžius. Prie šios geguži- j ̂  L . Kavaliauskas ir vie-
nės abejų draugijų valdybos t i n i s Advokatas A. J . Millie-

ris. J ie ėjo priešaky pasipuo
šę Amerikos ir Lietuvos spal
vomis. Taiposgi ir J- Vaitkus 
buvo puikiai pasipuošęs žvaig 
ždetais drabužiais, kaipo 
Dėdė Šamas. Paskui ėjo se-
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iškalno tinkamai ruošėsi, tai 
gi ir pasekmės buvo- geros. 
Pelno liko gana ^rražaus. Prie 
šios gegužinės uoliai pasidar
bavo vietinis krautuvninkas— 
bųčeris su savo žmona J . ir P . 
Bačinskai, kuriedu kiekviena-

mm 

ga
lingą hurrah. J o kalba lietu
viams buvo labai prilauki. Sa
kė, kad Worcesterio lietuviai 
gyvena vienybėje turėdami 
nenuilstantį vadą, savo tarpe 
gerb. kun. J . J . Jakaiti, i r 
ragino toliaus darbuotis tau
tos ir Bažnyčios labui. Ant
ras kalbėjo policijos viršinin
kas McMurray, po jo kalbė
jo vietinis advokatas A. J . 
MOlieris. Jo kalba buvo be
galo karšta ir patrijotiška. 

kančios draugijos: Šv. Liud- Jam baigus kalbėjo gerb. kun. 

paroda neįvyks. Bet vargšai 
labai apsiriko. Lietuviai J la
bai trumpų laiką taip puikiai 
sugebėjo prisiruošti ir atliko 

bos. Pragramo vedėju buvo kuopuikiausiai be laisvama
nių malones. 

J ie teisinasi sakydami, kad 
jiems pranešta pervelai. Tai
gi jie sumanė apvaikščioti 
rugp. 6 d. ant tūlo žydelio 
ūkės,, kur jie tik patjs 
save mate. 
Tai-gi matote kad yra paukš

čių ir pas mus, kurie šo
ka pagal sandarokų dūdelės, 
ir nors . jiems buvo duotas, 
oakvietimas iš kalno, bet jie 
sakė, kad jiems niaks nepra
nešė. Gaila, kad mūsų laisva
maniai turi taip maža supra
timo. Nedaug jų čion yra 
tad laiku ir jie gal susipras. 

i Žvalgas. 
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A. Sm. 

BLAIVYBE IR GIRTYBE. 

Saul«\ mėnuo, žemė ir kiekvienas pa
daras geria, tai kodei mums negerti? Taip 
maždaug sako viena dainelė Anakroonto, 
senovės graikų poeto. Tos dainelės obal-
sin geria šiandien gan greit visi Lietuvo
je, — be skirtumo partijų, tautybės, pra
dėjus nuo viršutinių visuomenės sluogs-
niij i r baigiant jos apatiniais sluogsniais, 
nuo inteligento su kunigu, ligi beraščio 
prastuolio. Geria ir pasigėrę niekų pri
daro. ,Tai jau nebegerai, tai jau didelė 
visų pastebėta socialinė nuodėmė. Svai
gieji gėrimai gaminami Lietuvoje teisėtai, 
su "pi ls tytuvėmis" ir neteisėtai — sama-
gonka, gabenami teisėtai iš užsienio —-
paprastųjų gėrimų pavidalu (likęrįų, deg
tinių ir vyno) ir neteiset&i — šmugeliu. 

Juo daugiau kalbama apie blaivybę, 

juo daugiau girtybės Lietuvoje. Kas čia 
p e r užburtas ratas t Blaivusis tautos gai
valas neberimsta, mato didžiausio pavo
jaus mūsų kraštui ir mūsų giminei. Štai 
susirūpinę visuomenės pedagogai buria 
žmones į blaivybės draugijas kovoti su 
girtybe, rašo pamokslingus straipsnius 
laikraščiuose, leidžia tam tikras knygeles 
prieš alkoholio vartojimą, rengia manifes
tacijas prieš girtavimo epidemiją. Ne ga
na to : valdžia vis ruošiasi, baudžiasi vi
sai įstatymu uždrausti alkoholio vartoji
mą šalyje ar bent jį suvaržyti. Gerai, kad 
susiprato pažvelgti pavojui į akis. 

O žmonės, vis daugiau ir daugiau ge
ria, tarytum juokdamies iš tų blaiviųjų 

.pastangų. A r ne velnias juos apsėdo! 
Visi kalba apie blaivybę, o restoranų, pil-
stytuvių, traktierių i r išviso alkoholio įs
taigų eina daugyn. Kaip bekovosi su 
girtavimu, kad visi nori gerti—kas turi 
ir kas neturi pinigų. Girtybė pasidarė 
pelninga pramonė ir prekyba, kurios duo
da, daug įeigų ir kapitalui ir valdžios iž-

1 i 

dui. Dr. Eretas skelbia važinėdamas per 
susirinkimus blaivybę, vienas tos parti
jos, kuriai jis tarnauja, šulas ir Seimo 
narys pernai metais buvęs užsakęs užsie
nyje tiek spirito Lietuvon, kad rimtai bu
vo kalbama St. Seime apie degtinės mono
polio įvedimą. ,Tai butų lyg ir panašu į 
tų Indijos misionierių, kurs, norėdamas 
gauti daugiau lėšų krikščionybei platinti 
pagonų tarpe, pardavinėjęs jiems dievai
čių stabus. Vienu žygįu jis tik prekė jas, 
kurio tikslas įgyti daugiau lėš,ų, nepai
sant joms priemonių, kitu (arba ir tuo 
pačiu) žygiu jis prakilnios idėjos skelbė-
as. Vieni mato prieštaravimo tokioje 

misionieriaus elgesnoje, kiti laiko ją su-

vyfrės draugijų steigimu. Į jgirtąvimą jis 
žiurėjo, kaip į nuodėmės simptomą arba 
žymę, o ne kaip į jos priežastį. Po lenkų 
maišto (1863 m.) Lietuvos dorinis gyve
nimas buvo irgi apiręs, kaip jis yra ap
iręs šiandien po didžiojo karo. Būdamas 
pastabus pedagogas, Valančius suprato, 
kad norint saugoti žmogų nuo girtybės, 
reikia tvirtinti visas jo būdas, ugdyti vi
si jo doros įpročiai. Tam tikslui jis pri
rašė eilę knygelių, kuriose įmanomai aiš
kino visuomenei krikščionių mokslo tie
sas, įrodinėjo, jog tik tvirtai išauklėtas 
smogus gali būti tifcra šeimynos, visuome
nės ir valstybės atrama. Patvarumas, 
kantrumas, meilė, savasties saugojimas ir 

derinama su skelbiamąja idėja. Pas mus, kitos dorybės Valančiaus yra vaizdžiai ge-
niatyti, toks reiškinys maža ką testebi- • rų ir blogų pavyzdžių kontrastais išdėtos 
na. Šventųjų Gyvenimuose, Palangos Juzėje, 

Vaikų Knygelėje, Antano Tretininko Pa
sakojimuose ir kituose jo raštuose. 

Kodėl gi žmonės visų socialiniu: sluog 
snįų dabar įniko taip gerti f Ar pie nei iš 
šio, nei iš to paselė, a r čia kokios rįmtos 

Lietuvoje nebe pirmiena blaivybės 
kova su girtybe, Didžiausias blaivinin
kas buvo vyskupas Valančius. Kovoda
mas su girtybe sunkioje Lietuvai Murav
jovo gadinėje, jis nepasitenkino vien blai-i 

priežastys juos veda girtybėn Girtybė tai 
išviršinis liguįstos sielos a p r e i š k i m a s , 
tai dvasips nuppolis, iššauktas doros dės
nių seįreto. I r tuos dosnius susilpnino 
bolševizmo banga, pagavusį mūsų parti
jų vadus. Pasiskaitykime ju. agitacijos 
atsišaukimus, atsiminkime jų mitingų kal
bas. Ar ten rasime nors lpejr Valan
čiaus dvasios? Vietoje visuotinės krikš
čionių doros buvo skelbiama luominė ko
va su luominės ejifcos priemonėmis, vieto
je taįkąus socialinio bendravimo, buvo 
raginamą ekonominis kąrąs, luomų dik
tatūra, buvo siūloma vieniems dykai at
imti iž kitų turtas. Prieidavo ligi to, 
kad tarpe tų, kuriems yra pavestą saitr 
goti Dešimts Dievo Įsakymų vykinimąs, 
rasdavos išaiškinti šventovėje bėdnam or
dinarininkui, kad nesą niiod&nis prirei
kus pasiimti (pasivogtif) iš dvarininko 
koks daiktas. Tai na šmeižtaa, n* prasi
manymas, tai butas 4*tykas, knrį įrodyti 
imasi šio straipsnio autorius. 

(Bus daugiau) 

v 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS 
; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Westera Avenue 
Ttlef. Lafayette 4144 

Yaai>4os: 9-11 rytais, 1-2 PO: 
t pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie-# 

LIETUVIAI AMERIKOJb. 
•••c»m<*i m m **mį 

ts '^niaia tiktai po plotų t iki 6 vai.] 

Tek Bivd. 7013 

Dr. C. Z. Vežei is 
l.lbITl VIS DENTISTAS 

5711 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 Iki 9 vakare. 

3 
Tel. Canal 947. Vak. Canal 2118| 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki 4 
po pietų: 4 iki 9 vakare 

? Res. Tel. Cicero 3656 
S Ofiso Tel. Cicero 49 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir 18 Str. 
ant viršaus vaistynyčios. 

DAR APIE L. VYČIŲ SEI 
MINIŲ VAKARŲ PRO

GRAMOSE DALY
VIUS. 

NEPRIPAŽĮSTA KAD SUV. 
VALS. PRIPAŽINO. 

Norime priminti, kad hz 
pirmiaus paskelbtų L. Vyčiu. 
Šeiminių vakaru dalyvių pro
gramose, rugp. 22 d., puikiau
siame koncerte dalyvaus ir L. 
Vyčių 102 kp. Choras vado 
vaujant p-lei T. LaueiuteL 

LAIŠKAS IŠ DETROITO. 

Žmonės "Draugą" pamylė
jo. Stvarsto kur tik pasirodo 
pardavinėtojas. 

Malonėkite dar pridėti prie 
'Seimo vakarų — išvažiavimo. 
Priešseiminiame išvažiavime 
bus baseball rungtynės Detroi
to L. Vyčių 102 kp. su Cleve-
' lando L. Vyčių 25 kuopos rate 
•liu. 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų it visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—8 po 
piet, 7—8vak. Ned. 10 12 d. 
Res. 1189 Independence Bivd. 

Chicago. 

kalima gauti katalikiškus lai
kraščius. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland A ve. 
Tel. Yards 964 

Tel. Yards 0991 
OFISO V A L : 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 1—9 v. v. 
Nedėl iomis; nuo 10 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

DR. S. NAIKELIS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

3252 South Halsted Street. . 
Ant viršaus Iniver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
7—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo 10—2 
Oofisas ir gyvenimo vieta: 

1 —s 

Sparčiai pradėjo platinti^ | 
katalikiški laikraščiai. Žmo 
nės perka kur tik gauna. Ku
rie dar nežino tesikreipia pas 
šiuos biznierius: K. Abyšala, 
9258 Cardoni Ave., J. Nakas, 
1916 — 25 St, "Draugas" 
"Darb in inkas" MTėvynės Į£aJ$ 
s a s " ėia galima gauti. 'Kuru4 

Westville, I1L — Matyt mū
sų korespondentai ar užmigo 
ar sutingo, kad jau žinelių iš 
mūsų kampelio nematyti dien
rašty. Nors aš mažai, bet be
viešėdama šį-ta parašysiu. 

Kaip matytis visur kitose 
kolonijose rengiasi prie ap-
'vaikščiojimo del Suv. Vals. 
'pripažinimo Lietuvos nepri
klausomybės. Mes taipat ren
gėmės. 

Liepos 30 d. po pamaldų 
bažnyčioj, gerb. klebonas pra
nešė, kad Suv. Vals. pripaži
no Lietuvos nepriklausomybe 
ir kvietė į susirinkimą, salėj, 
kas tuo dalyku daryti. 

Sus-me nutarė, kad reikia 
prie bendro darbo kviesti 
" tau t in inkus" ir visus. Plaka
tais paskelbė visuomenišką 
sus-ma ant rugpj. 1 d. miesto 
svet. Į ši sus-ma. katalikų ma
žai teatsilankė, bet visokių su 
socialiste jusiu gaivalų kaip 
žvirblių į kanapes prisirinko. 

Kaip kurmiui šviesa. 

ui 
CtGARlBTAI 

10* 
Jie yra G E R I! 

rius) pašiepiančiai prabilo: 
mes apvaikščiosime 1923" m. 

Mat mūsų tautininkai dar 
nepripažįsta, kad Suv. Vals. 
pripažino Lietuvą de jure. Jie 
laukia kitų metų, kaip žydai 
Mesijo. 

DRAUGIJŲ ATYDAli 
T ^ l r*Vvf l l V a V 8 , i f t v V ' Kukardu, visokiu Ženkleliu, Guzikucin, Ant-
JL/1I U t U V C spaudŲ ir kitokiu Draugystėms reikalingy dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymek'.te ir jus'C dr-tes vardą. 
STRUPAS CO., ^0-92 Ferry St. Newark, N. J. 

^ p 8 -
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Rugpj. 6 d., parapijos darže 
buvo pašventinimas lietuvis 

rkos vėliavos prie naujos svet. 
ir įkėlimas amerikoniškos ir 
lietuviškos vėliavos į stulpą.. 
Apie programą kitą sykį para
šysiu. 

Viešnia. 

ine; "ar su irinzika ir 
platina katalikišką spamla K a i . k U r i e " t a n t i n m k a l " w l k o 

Sus-mo vedėju išrinko 
" taut in inkų" šulą; labai gar
ins trokštantį, o del tautos — 

'žinokis sau. Pradėjo svarstyti 
kokį apvaikščiojimą . rengsi-

t a r su nmzika ir 

garbė jiems, o visuomenei 
džiaugsmas ir nauda. 

M. J . Šimonis. 

~ŽINELŽTS~ PASTABĖLĖS." 

kad butų gerai, bet nėra pi
nigų, čia bedarbė. Kitas iš 
tautininkų rėkia, kad kimi 
cai valdą viską, girdi ir da-
baj kunigas gavo telegramą, 
o ne mes. Pasirodo, kad tiems 

apeina Lietu-

C H I C A G O J E , 
AšTUONIOLIKIEčIAMS! 

" tau t in inkams" 

!©^^«*^>$«*»^^«-»^^^K^^C^B 
i DR. CHARLES SEGAL I 

•Perkėlė savo ofisą po numeriu, 
47M SO. ASHLAND AVENUE; 

S P E C I J A L I S T A S 
Džiova, Moterą Ir Vyrą Ligų 

VaL: ryta auo l t — l t : tau© t—i i 
po pietų; nuo 7—8:tt vakare. 
Nedėtomis; l t lkl 1. 

Telefoną* Drezel 2880 

Cicero, 111. — šis miestelis 
kasdien vis šviesyn eina. Na 
*nų savininkai vienas pQ kitam ! va kaip kurmiui šviesa. 
įsitaiso elektros šviesą. O p. | Klausia, kur Lietuva? 
Juoz. Mockus tuoj pribuna su 
" D r a u g u " . Tai ir nušviečia V i e n a s komunistas prabilo, 
tada jau visus kampelius. į k u r * * t t t ******** Mes J o s 

> nežinom ir nematėm kad ją 
Blusų peizuotoji inteligentu«'pripažino. Tai x»siroilė, kad 

ja yra labai susirūpinusi. Sau- komunistai turi akis o nemato, 
kia, kurs reiks kraustytis, kui 'turi ausis o negirdi, o jų visi 
•dėtis, duonos neteksim. Čia vi- jausmai yra iš beždžionės pa-
si tik giria Dr. Račkų. Pras- im t i . Nieko savy doi*b neturi, 

v 7 tas jiems gešeftas. 
—~ 

rz 

Dr. M. Stupoicki 
3107 So- Morgan Street 

CHICAGO, IlililNOIS 
Telefonas Yards 50S2 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėliotais 
ofisas uždarytas. 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

* Tel. Caual 2118 

^ Valandos: 10 ryto iki 8 vakare, jg 
Jį Gyvenimas:—2811 W. 63-rd S t !o 
3 Tel. Prospect 3466 3 
3f ^ i 

PRANEŠIMAS. 
Otisas Dr. O. M; Olaser pe» 

reina l rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. M. Olaser. 

3148 So. Morgan Street 
Ofiao Valandos; N u o \0 ryto 

iki 3 po pietų, nuo 5 lkl 7 vak. 
Ned. nuo 10 iki t po pietų. 

Telefonas Tąrds MT 

'(Jalime pasigirti su Sv. An
tano Par. Paskolos B-ve. J i 
^nikiai auga. Daugelis mano, 
kad pirmoji serija tuoj išsi
baigs. Ne, nenusiminkite. Ligi 
rugsėjo 30 ai dar yra laiko. 
>Tei suskubsit dasigauj?itė. Jau 
galima $3,(HX) paskolinti. O jei 
1,000 pirmos serijos akcijų ne
padarysi m, tai bus ne Cicero. 

Cicerietis. 

"Pažangioji" suprask so
cialistų partija, o kaip jie 
save vadina visuomenė, 
renkasi protesto mitin-
gan; gi " tamsio ji", taip 
"N-mi" soc. vadina Centr. 
Kolonijų Komitetą ir ta 
visuomenę kuria jis atsto
vauja, renkasi padėkoti ir 
Suv. Valstijų Vyriausybei 
ir pasidalinti laimėjimu su 
Lietuva ir save pagerbti. 
Visi Rugp. 20 d. McKinley 
parkan! 

Skausmus ir gėlimas nutildo 

PAIN-EXPELLER 
Vftlzbafenkiit nireg. 6. V. Pat. OfiiD. 

S* 
O R A U O A S RE1KALC 

ir žmogiško prijautimo yra 
i 'Ustnje . 

Paskui koks tai Džimelis pa
siprašęs balso atsistojo, atsi
duso, ištarė gailia širdimi, 
' "skauda". Ir kad pasipylė iš 
burnos toks burnojimas, tai 
tikrai smarvinės bombos eks-
plodavimas. Iš jo kakarinės 
tilfros blevizgos. Patartina 
kituose panašiuose sus-muose 
furfeti šalto vandens su ledumi. 
užgesyti tokius jsikaršėiavi-
nius, ka<l liga neapimtų žmogų. 
Jau net iš blevizgininkų šai-
kos kai-kurie išsitarė, kad 
perdaug įsikarščiuota, kad tas 
nieko gero neduoda, bet dail
inau blogo padaro. 

Katalikai vieni. 

Paskui klebonas ir katalikai 
nematydami gero, pastatė rei
kalą vi mą, ka. galutinai darysi-
te. Tada vakaro vedėjas pa
vedė balsavimui. Apvaikščioti 
pakėlė vieni katalikai, o kad 
neapvaikščioti, iš visų kampų 
pakilo rankos. Kitas net dvi 
rankas kėlė. Tada klebonas 
užkvietė, turinčius meilę prie 
tėvynės Lietuvos, dalyvauti iš
kilmėse prie Lietuvos vėliavos 
Iškėlimo. 

Pasilikę vieni tie įvairus 
g a i v a l a i i š n e š ė s a v o t i š k a s r e -

zoliiMjijaau Viena*, smarkus 

Iškilmėse rugp. 20 d. aš 
luonioliktos kolonijos daly vau 
ja šjos, (JraŲgijos. bei^ Orpni-
zaeijps:sį)ievo ApVeizdos Dr-
ja, Brolių Lietuvių Ameriko
je Dr-ja, Vyčių -i kp., 6v. 
Pranciškaus Dr-ja, Moterų Sv-
jungos 3-eia kp., Susi V. L. R. 
K. Amerikoje, Ražančiavos 
Dr-ja; Šv. Jono Evangelisto 
Dr-ja ir mokyklos mokinių 
keli šimtai. / 

Visi įvairiai ir indomiai bus 
pasipuošę.. 

Be to, nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti manifestacijoje ir 
pavieni asmens. 

iKas važiuoti tautiškai pa
puoštuose automobiliuose, kas 
pėksti, kas kitaip kaip — vi
si stokime eilėn ir marg į 
'McKinley Park,-kur įvyks di
džiausia visos C'hicagos lietu
vių patriotų iškilmės. 

Susirinkimo vieta Union 
•Str., ties Dievo Apveizėtos 
parapijos mokykla. 

Maršuosime \Y. 39 Str., 
lioyne Ave., 2i \V. PI., So. 
Oakley Ave., 24 W. Str. ir 
\Vestem Ave. ligi Parko. 

Visos kolonijos lietuviai pra 
šou ii papuošti savo namus, o 
ypač tose gatvėse, kuriomis į-
vyks manifestacija. 

Iš vietos išeiname 1 vai. po 
pietų. Taigi .nesivėluokim. 

Prieš pradedant vaikštynės 
hus dar galima gauti tautiš
kų ženklelių ir vėllavukių. 

Du dideli benai |>asamdyti. 
Flotas vaizdins'Lietuvos pra
eitį ir dabartį. Papuošimai 
rengiami. Ypač visų akis 
trauks gyvosios vėliavos. 

Vyriausiais tvarkdariais ar 
ba maršalkomis išrinkti: A. 
Dargis, Pr. Bacevičius, J.. 
Ruikis i r J . Bacevičius. 

Neabejotinai, kad jie pasis
tengs kuopuikiausiai aštuonio-
1 i kiečius suorganizuoti. 

Aštuoniolikkčiai, eikime vi
si save pasirodyti ir kitus pa
matyti. 

Kom. rep. • 

a 

• 

MES PATĮS PERSIUNČIAME 

DOLERIUS | LIETUVA • 

= = = = = 

JOMS 
• - • 

daugiau nereikia bijoti, kad pinigai 
pražūtų kelionėje; dėlto kad mes ui tai 
atsakome. 

; 

Dolerius išmoka Lietuvoje ne taip kaip auksinus 
paštuose po visus miestelius, nes paštai dolerių ne
laiko. Norint gauti dolerių reikia keliauti į didės-
nius miestus kur yra Bankai. 

štai vietos (neskaitant Kauno), kur mes apsi 
imam pristatyti dolerius: 

Kybartai, Sakiai, Kalvarija 
Kretinga bei Rokiškis; 

Prienai, Utena, Kėdainiai 
Alytus ir Joniškis. 

Šiauliai, Mažeikiai, Marijampolė, 
Vilkaviškis, Ukmergė 
PanevėMs, Tauragė. 

Telšiai, Linkuva, Raseiniai 
Švėkšna, Biržai, Lazdijai 

, M Klaipėda ir Liepoja. 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 
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Šiandie Pinigų Kursas 
SinmHant Lietuvon i>er mm: 

14c už 100 auksinų 
arba .— 

715 auksinų už $1.00 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes suma*. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacluring 
Oistrict Bank f* 

State Bank — Ctearing House 
Bank. 

1112 West 35-th Btreet 
Turtas $6,000,000.00 

3> 

TelefoiuM Vards l i t e 
STANLEY P j 

MAŽEIKA 
GRABORTU8 TRi 

Balsam uoto Jas 
Tūrių automo

bilius rlsoklemsj 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3319 Aubura 
Ave. Chicago. 

i V, W. RUTKAUSKAS 1 
g ADVOKATAS I 

Ofisas DidmicstyJ: 

I 29 South La Salle Street f 
Kambaris B80 

Telefonas: Central 639t 
E 
S 
I Vakarais, 812 W. 33rd St. | 

I Telefonas: Tardą 4€81 
tiUlllllllllll^JIflIlIlIIIIILSIIlllllllllllS 
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inai. Draugijos ir šiaip kiti 
nekantriai laukiu nedėldienio 
Jų yra suskaitytos netik die
nos, bet ir valandos. 

Žinoma, tas nedyvaį. Hi ko
lonija nori visas kitas koloni
jas nustebinti savo įvairiai su 
taisyta divizija. 

sų kolonijų rengiamas demon
stracijas 20 d. rugĮ).. McKinley 
^ a r k . 

Vytė. 

Šv. Domininko Dr-ja dalyvaus 
manifestacijoj. 

Bridgeportas. - - Treciudic-

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

<>f«sas vklumiestyje 
A S H O G I A T I O N B L D G , 

l t South La Salle Street 
Room 1108 

Valandos: > ryto iki 5 po pUty 
Namų Tel. ttyde Par k itūl *~ 

Kai giitlčt, nanik' i>asiliks | n y , 10 d. rugp., 8v. Domininko 
tik seneliai ir maži vaikai, bet Dr-ja laikė savo mėn. s-ma, ku-
ir tie nerimauja. Sako, jei ne- ii ame ir nutarė dalyvauti de-
paeisime, tai važiuote važiuo-! monstracijoj bendrai su viso-
sime į Mc Kinley Parką. Tu- Į mis kolonijomis 20 d. vagp., 
rime i>amatyti tų paroda ir. McKinley Park. 

18-6IŲ BRUZDĖJIMAS. 

Astuoniolikieciui nerimau 
šiltininkas, (d&rgi ir grabo-ja, kas antrą diena susirinki- rįame nutarė .prisidėti pHe vi 

gsna. Dar tokios nesame ma 
tę. 

Ištikro, visi yra taip entu
ziazmo ir džiaugsmo apimti, 
kad nieko panašaus pirmiau 
nepastebėta. 

Valio aštuoniollkiečiai! Vi
si dalyvausime demonstraci
joj. 

Tikras lietuvis. 

Valio, Šv. Domininko Dr-jn. 
P. G. 

BRIDGEPORTO ŽINELĖS. 

Turbūt visus "subyt ins" . 

Mūsų kolonijos visos drau
gijos tik bruzda,'rengiasi prie 
demonstracijos. Kiekviena 
draugija deda visas savo pa 
s (angas, kad tik tinkamai pri
sirengus prie demonstracijos 
20 d. rugp. išreiškimui padė
kos "Suv. Vals. už pripažinimų 
Lietuvos respublikos de jure. 

Nek. Pras. P . Šv. Mergaičių 
Dr-ja yra pasirengusi visas 
kitas draugijas "subyt int i" . 
Nes ta. draugija mano turėti 
net du flotu. 
, Valio, mūsų mergelės! 

Jau daug Kinijos moterų y-
ra pasižymėjusių kaipo poetė
mis. 

Afrikoj už 20,000 mažų luk 
stų galima nusipirkti .pačių.. 

• •— 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lfotuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Micklgan Avenue 
Tclcf. Pullman S42 Ir 849 

Valandos Nuo 10 iki 12 ryto 
Nuo 7 iki 9 vak. 

, ' Į I , , f l \ , • — — — 3 
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Tvi. Beulevard 2160 
DE. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, m . 
^ — ^ ^ » — — i i ^ = 

šv. Alfonso Dr-ja dalyvaus 
demonstracijoj. 

r ^ 

Rugp. 13 d., Šv. Jurgio par. 
s v e t . Š v . A l f o n s o D r - j a t u r ė j o 
savo mėnesinį susirinkimų ka

st 

— 

P R A N E Š I M A S 
DR. !». ŽILVITIS 

Parkelė savo ofisą po num. 
3241 — 48 So. Halsted Street 

Naujame Juciaus Ręst. 2 lubų. 
Priima Ligonius nuo 9-18 A. M. 

e-a p. M. 
Tel. Boulevard 7179 
Re»irioticUaa Tel. Falrhue R574 

Tel. Central 1289 
HAROLD O. MULKS 

ADVOKATAS 
Vedą bylas-' visuose teismuo

se, egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Hooms 1811 — 1819 
155 No. Clark St. Chicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 8 ryte iki 9 vakare 

K — 

f * J. P. WAITCHES * 
L a wy er 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dieu.: R. 511-127 N. Dearborn 
Street Tel. Dearborn 80S#8 
Vakarais: 10738 S. Wabash Ave. 
Roseland Tel Pullman 6377 

Valentine Dresmaking 
College 

2407 W. Madison Street 
137 ifokyklo* Suv. VaUtijale. 
Moko Siuvimo, Patterny kir

pimo, Dasigning bliaiui Ir na-< 
mama Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
mokėjlmals. Klesos dienomis Ir J 

.' vakarais. Reikalaukit knygalė*. 
JTtoL 6eel«2F _ Į848 
***** 

PĄTKK, 

Tel. Lafayette 4228 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogėrli 

M. YUŠKA 
8298 W. 88-th 

. — . - n i . - r . • — — — *- *- i m m IMI i | 

- f r" = 2 = 

Telefonas Canai 538$ 

JOHN G. MEILAISKIS 
GeneraliH Kontraktoriua, stAty-
tojafi ir senų nhvnų tAi8ytaj88. 
833d 6. Oakley Am, Chicago 

Arti 23^io Plaoe. 
si—-— fc II h U B ' . ! * * • • • ' A I 

SlllilIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIMIIMimillllllilIlM 
S. D. LACHAWICZ i 
LIKTU VIS 6RABORIU8 

Patarnauja laidotuvėse kuopi 
Iriausia. Reikale meidMu ataiaau-L 
s k l l . o nuuio darbtf b mat t* «Ž2»-S 
E i l l 4 W. SSri n CMeafo. D l A 

Telefonas Canal 1271—2189 

ilefonas Boulevard 4189 

A. Na; 
Graboriaa 

PatarniaJu lai
dotuvėse, ves-
tuvese, krikš-| 
tvnose Ir k!tao-{ 
•e . reikalaose] 
Kainoi prieina-j 
men 

)7 Auburn Ave. Chicago.Į 

SA^Ū&h RBMKITE SAVAS 
I Š T A I G A S . 

file:///Vestem


• • II • -. -

" B » " ' « " 
Penktadieni*, S^pJ. 18, 1922 
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S~^ T ¥ ¥ • ^ A X ^ ./""^V T 1 * • | saidiečai visad gražiai pasiro-
r Adydavo, 

Rep. 5r 
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NENORI PARDAVINĖTI 

TIKĖTŲ. 

Gatvekariu bendrovė Cliica-
goje federalin teisman padavė 
peticija, idant teismas panai-
kintij tikėtų pardavinėjime 
gatvekariuose. Nes gatveka
riu konduktoriams tas yra ne
reikalingas apsunkinimas. 

Bendrovė stovi už tai, idant 
tikėtai butu pardavinėjami tik 
bendrovės ofisuose ir kitose 
publikai prieinamose vietose. 

Federalis teismas išklausė 
bendrovės prašymą. 

giįų .Taryba laikė savo susi
rinkimą M. Meldažio svetainė
je, 16 d. rugp., 8:30 vai. va
kare. Buvo susirinkę nuo 15 
draugijų pi ryšininkai ir rašti
ninkai ir vienbalsiai nutarė 
dalyvauti šiame apvaikšcioji-
me, McKinlev Panke. Visi lie-
tuviai West Sidės stokime į ei
lę ir marguokime kaip vienas 
su dideliu džiaugsmu, kad mū
sų Lietuva jau pripažinta. 

Tarvbos: 
JVilliam Duoba, pirm., 

A. Yurkštas, rast. 

RENGIASI VISU SMARKU 
MU. 

GAL TURĖS PASIDUOTI 

Illinois valstijos anglių ka
syklų savininkų dauguma atsi
sako taikintis su anglekasfais, 
pasiremiant padarytos taikos 
sutarties Clevelande princi
pais. 

Bet, matyt, jie turės nusi
leisti ir bus priversti taikin
tis. Taikos reikalauja fal>-
rikantai ir didžiuliai pramo
ninkai. Taį<ri, šių spaudimą 
vargiai atlaikvs kasvklu didi-

RYTINIŲ CHICAGOS KO
LONIJŲ MANIFES 

TACIJA. 

kai. 

PROHIBINIS SKANDALAS. 

Chicagoje pakeltas prohibi-
v-inis skandalas, kuri n Įtrauk
tas senatorius McKinlev su jo 
sekretoriumi. Specialis Huv. 
Valtiju prohibicijos agentas 
Tatro buvo pašalintas reika
laujant senatoriui. Teciaus 
veikiai atgal pašauktas tarny
bon. 

WESTPULLMANIEČIAI 
MANIFESTACIJOJ. 

WEST PILLMAN'AS. 
Šios kolonijos lietuviai turės 
manifestacijų bendrai su ro-
selandieėiais rugp. 20 d., dė
lei Suv. Valstijų pripažinimo 
Lietuvos nepriklausomybės. 

Šios draugijos dalyvaus šioj 
didelėj tautinėj iškilmėj: At-
ladimas Šv. Kryžiaus, Šv. 
Juozapo, Šv. Veronikos, L. 
Vyčių 35 kp., Tėvynės Mylė
tojų kliubas, Apašt. Maldos, 
Tretininkų ir visos kitos. 

Demonstracijoje AVestpull-
maniečiai turės tris flotus, tris 
1 enus ir visokiu ivairvbiu. Re-

C fc. * 4. 

tas asmuo pasiliks nedalyva
vęs šioj taip didelėj, gražioj 
manifestacijoj. Visų West-
pullmaniečių ūpas yra pakilus. 

Visos draugijos ir pavieniai 
žmonės AVestpullmanieciai su
sirinkite prie svetainės lygiai 
2 vai. po pietų. Iš ten mar
guosime į Michigan Ave. ir 
tuja gatve iki 118-tos. ;Ten, 
pusiaukely, pasitiks mus Rose-
Jandiečiai ir su jais susilieję 
i.nmaršuosinie j paskirtą vietą 
programos pildymui. 

Westpullmaniečiai ši kartę 
puikiai pasirodys. 

Koresp. 

Roselando, Bumside ir West 
Pullmano lietuviai stropiai 
rengiasi prie iškilmingosios 
manifestacijos, kuri bus nedė-
lioj, rugp. 20 d. Tikslas mani
festacijos, reikšti padėką 
Jungtinių Valstybių Vyriausy
bei už Lietuvos neprikl. pri
pažinimą. Šių kolonijų komite
tai jau veik prisirengę ir ti
kisi, kad daug vietos žmonių 
ims dalyvumą manifestacijoj. 

Apvaikščiosimas prasidės iš 
Roselando, nuo Wabash Ave-
nue ir ]08-tos gat. į State 
Street iki 118-tos gat., kur su 
seis su AVest Pullmaniečiais, 
kurie ateis iš savo centro ir 
visi viename kūne trauks i 
Mieliigan Aventre iki 107-tos 
gat., į Indiana Avenue į Stru-
milo svetainę, kur bus prakal
bos ir kiti pa marginimai. Ap-
vaikšėiojimas prasidės antrą 
valandą po piet. Užkviesta 
gerb. Lietuvos Atstovas V. 
('ameekis ir kiti žymus dar
buotojai dalyvauti programoj. 
Valio Roselandieeiai — West 
Pullmanieėiaij 

J. Puodžiūnas, rast. 
Roselando ir AVest įPullmano 

Bendras Lietuvių Dr-gijų 
Komitetas. 

NORTH SIDĖ SMARKIAI 
RENGIASI PRIE MA

NIFESTACIJOS. 

North Side. — Rugpj. 14 <i, 
Šv. Mykolo par. svet, įvyko 

rengi-susi rinkimas tikslu 
mosi prie manifestacijos rugp. 
20 d., McKinlev Parke. 

Renginio komisija, pp. Lkle 
kevičius ir A. Bacevičius išda
vė raportą, kad viskas gerai 
rengiama, muzikantai paimti, 

'netik vyrai, bet ir moterįs ir 
'merginos rengiasi, mokyklos 
berniukai ir mergaitės taipat 
dalyvaus manifestacijoj. 

Xutarė visiems važiuoti į 
West Side, ten susitvarkys ir 
sykiu su West Side eis į Mc 
Kinley 'Parką. 

Maršalkomis išrinko P . Va-
škurią, J . Berkelį ir K. Valei-

tką. 
Kurie važiuosite automobi

liais, malonėkite suvažiuoti 
prie Šv. Mykolo bažnyčios 2 
vai. ir iš-ten sykiu visi važiuo
site į AVest Sidę ir iš ten i 

*McKinley Parką. 
North saidiečių ūpas pakilus., 

West Sidės Lietuvių Drau- \ Visi stropiai rengiasi dalyvau-

Town of Lake. — Pirmadie
ny, rugp. 14 d., &v. Kryžiaus 
par. svet. įvyko viešas visu 
Town of Lake lietuvių susi
rinkimas demonstracijos rei
kale. 

Susirinkimas buvo labai 
skaitlingas, pilnutėlė svetai
nė. Visų ūpas geras. 

Susirinkimui pirmininkauti 
išrinkta p. Jurg. Brazauskas, 
pag. Jonas Klimas, rast. Ver. 
.V. Galnaitė. 

Pirmininkas iššaukė drau 
gijas, kliubus ir kuopas. Už
siregistravo 32 draugiji. Pui
ku. 

Centralio komiteto narė V. 
A. Galnaitė išdavė raporte 
pranešdama demonstracijai 
skirtą vietą, t y. Mc Kinley 
Park, laiką 20 d. rugp,, pro
gramą ir visą tvarką. Rapor
tą priėmė gu užgyrimu. 

.Iš priežasties labai skaitlin
go susirinkimo įnešta peror
ganizuoti komisiją, sulaužyti 
visus pirmesniųjų susirinkimų 
nutarimus ir pradėti darbą 
tikrai, trumpai bet karštai. 
Priimta. 

Pakeltas klausimas, ar dalv-
vausime viešoje Chicagos de
monstracijoje? Duotas įneši 
mas dalyvauti. Vienbalsiai pri 
ėmė. K u r ! Vienbalsiai nubal
savo Mc Kinley Parke. 

Perorganizuota komisija. 
i 

1. Presos — V. A. Galnaitė, 
ta pati, darinkta dar V. Stan 
c i kas; 

2. Agitacijos — A. Panavas, 
K, Baltikauskis ir A. X Jur
kus (tie patys) ; 

3. Dekoracijos — A. Pana
vas, J;. J . Janusas, A. Venc-
kevičius ir S. Ambrozevičius, 
tie patys- Darinkta pp. Skin-
derienė ir Par/rvskienė; 

4. Muzikos reikale — A. 
Venekevičius (tas pats)j 

5. Tvarkos — A. J . Karei
va, J . J . Janusas ir A. J . Jur
kus (tie patys) ; darinkta J . 
Parkauskas ir S. Ambrozevi-
eius; 

Tautos-ne partijų iškilme 
Rugpjūčio 20 d., McKinley parke. 

PRANEŠIMAI, 
„ BRIGETONP ARKIEČIAI! 

Brighton Parkas. — Visi 
brighton-parkiečiai, kurie da
lyvaus apvaikščiojime rugpj. 
20 d., McKinley Parke, ma

lonėkite susirinkti 1:30 vai. 
'po pietų, ant 44-tos ir Fair-
field Ave. Kom. 

— 

A^VAIK. RENG. KOM. SUS 
• * 

!Town of Lake. — Penkta-
dienyj, rugp. 18 d. 7:30 vai. 
vak., Šv. Kryžiaus p&r. svet, 
Įvyksta viešas visų Town of 
Lake lietuvių susirinkimas de
monstracijos reikale. 

Svarbu. Visi, skaitlingai 
susirenka. V. A. Galnaitė, rast. 

. Brighton Parkas. — 
ščiojimo rengimo komisijos 
'dęl rugpj. 20 d., susirinkimas 
įvyks šį vakarų, rugpj. 18 d., 
lygiai 7 vai. vak., bažnytinėj 
svet. Visi komisijos nariai ma
lonėkite susirinkti, 
rinkti. Valdyba. • 

-

ŠV. JONO KRIKŠ. DR-JOS 
NARIAMS. 

— — 

6. Finansų — K. Baltikaus-
kas, A. Panavas, A. J . J u r 
kus, V, Stancikas, (P. Pužą*, 
A. Butkevičius ir S. Ambro
zevičius. 

Tvarkos prižiūrėtojas, mar 
šalka — p. Grybas. 

Pranešta, kad visi ex-karei-
viai, tarnavę Suv. Vals. ka
riuomenėj, dalyvaus apvaikš-
ciojime. 

Kitas susirinkimas nutarta 
laikyti penktadieny, rugpu 18 
d. • 

Susirinkimas tapo uždarytas 

SMARKIAI RUOŠIASI 
DEMONSTRACIJON. 

Amerika pripažino Lietuvą, 
— socialistai dar ne. 

3 2:15 vai. vak. 
s 

J . Brazauskis. pirm., 
V. A. Galnaitė, rašt t # 

Pastaba: — Visos gerb. dr-
jos, laikiusios savo susirinki
mus ir nutarusios pilnai daty-
vauti, malonėkite savo drau
gijos vardą, priduoti penkta
dienio vak. viešame susirinki 
me, arba nunešti; prie raštinin
kės V. A. Galnaitės 4509 So. 
Hermitage Ave., Chirago, 111., 
nes norima padaryti mažus 
plakatus, an t kurių bus pažy
mėta draugijų vardai, kur ku
ri stovės, idant butų lengviau 
savo draugiją surasti, gi tvar
ka to reikalauja. 

Bridgeportas. — Sv, Jono 
Krikš. Dr-ja susirinkime lai 
"kytame rugpj. 13 d. nutarė 
prisidėti prie bendro kolonijų 
rengiamo apvaikščiojimo rugp. 
20 d., McKinley Parke. Užtai 
visi nariai yra kviečiami susi
rinkti parapijos svet., kamba
rį 20, laikas 12:30 vaL vidur
dieny. Iš ten tvarkiai eisime i 
paskirta, vietų. Nariai neat ba
l n a i tuvi* pribūti. Valdyba. 

West Side. — Aušros Vartų 
parapijos «xtra susirinkimas 
yra šaukiamas pėtnyčioj, rugp. 
(Aug.) 18 d., 8 v a i vak., Au
šros Vartų parap. svet., 2323 
W. 23-rd PI. 

Susirinkimo tikslas yra pa
sitarti apie demonstracijų kuri 
įvyks rugpj. (Aug.) 20 d., 
McKinley Parke. 

Kviečia 
Klebonas ir komitetai. 

1 -»M"» 

PRANEŠIMAS. 
Pranešame, apielinkės Lie

tuviams, kad Dienraštį *'Drau
gą" galima gauti nusipirkti 
pas 

BALZEKAS BROS. 
Krautuvėje 

6010 So. Kedzie Avenue 
Chicago, 111. 

* 

Dievo Apveizdos par. — 
Draugijų atstovų susirinki
mas, reikale rengiamojo para 
pi jos basaro įvyks rugpjūčio 

'18 d., 8 bal. vakare, Dievo 
Apveizdos par. mokykloje. 

Kviečiame draugijų atstovus 
skaitlingai susirinkti, nes 
daug reikalų turime, o jau 
trumpas laikas bėra'del prisi
rengimo. Komitetas. 

Aukščiaus partijų stovi mū
sų respublikos visuotinoji 

gerovė. Neužnuodinki-
me rugp. 20 d. parti

jų tvanku. Bent tų 
dienų bukime visi 

lietuviai ir nie
ko daugiaus! 

UŽSISAKYKITE 
"LIETUVOS Ū K Į " 1922 Matams. 

, "LIETUVOS U K I S ^ yra vienintelis ūkio ir finan
sų mėnesinis laikraštis, kuriame plačiausiai gvildena
mi ir nušviečiami mūsų šalies ūkio ekonominės bei 
medžiaginės padėtis ir finansų sutvarkymo reikalai, 
kuodaugiausiai teikiama visokių žinių, tame skaičiuje 
ir statistikos, apie musij žemės ūkio, prekybos, pramo
nės, transporto, kredito ir finansų padėtį bei tolimes
nį jų vystimasį ir tobulinimasį, visa tai, kas reikalin
ga kiekvienam susipratusiam piliečiui žinoti apie sa
vo šalies ekonominę ir medžiaginę padėtį ir jos būtį. 

Tuo pat laiku kiekviename " L . U . " N-rį talpinama 
ištisa eilė praktinių žinių ir nurodymų apie kainų sto
vį; rinkos sąlygas; esamus Lietuvoje išteklius išveži
mui ir reikalingus daiktus įvežimui; apie atnaujinan
čias savo veiksmų arba naujai besitverianč. pramonės, 
prekybos, kredito ir kit. šakas ir įmones; apie orga
nizuojamas akcines, pajų, koperacijos ir kitas bendro
ves, reikalaujamus kapitalus, technikus, darbininkus 
ir t t . ; apie pinigų kursų, valiutos operacijas ir t t ; 
apie naujus valdžios įstatymus ir parėdymus ekono
mijos ir finansų srity; apie rengiamus šioje srity įs
tatymus ir t. t 

Visos šios žinios žinotinos kiekvienam, kuris do-
miasi Lietuva ir palaiko su ja ryšius. 

Prenumeratos kaina Amerikoje: ; 

Vieniams metams $1.50; pusei meto 75 centai; meto k<*t virei ui 
50 cento; atskiro N r. kaina 20 centu. 

Laikrašty taipogi yra atskiras skyrius skelbimams. 
Skelbimų kaina: 

Vienas poslapis (alidelio forma
to) $10.00 
lPaas«*' puslapio (didelio formato) 

$5.50 
Ketvirta dalis puslapio (didelio 

formato) $3.00 
Aštunta dalis puslapio (didelio 
formato) $1.75 
Šešiolikta dalis puslapio (dide
lio formato) $1.00 

/ 

AGENTAMS priėmimo prenumeratos, .skelbimai ir laikraščio 
platinime duodame 20% komiso nuo prisiunčiamos sumos. 

- — — i 

REIKALINGA 
100 VYRŲ B 

Adresas Redakcijos ir Administracijos " L . U." 
Kaunas, Totorių g-vė 14 N. 

afinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis: 

I IŠ R O S E L A N D O 
PULLMA* — KENSINGTON — WEST PCIiOfAIaT 
IJETUVEI ATEIKITE I LIETUVIŠKA BENDROVĖ 

• 

Town of Lake. — Šv. Pran
ciškos Rymietės Dr-ja turės 
savo susirinkimų penktadie
ny, rugpj. 18 d. Susirinkimas 
"yra perkeltas iš priežasties 
apvaikščiojimo kuris įvyks 
rugpjūčio 20 d. Visos narės 
malonėkite atsilankyti, nes tu
rime pasitarti, lyaip visos da
lyvausime su kįtomis draugi 
jomis. Nepamirškite, penkta
dieny, 7:30 vai. vakare, Šv. 
Kryžiaus bažnytinėje svet., 
punktualiai atsilankyti. 

M. Mikšaitė, rast. 

Town of Lake. — Šv. Elzbie
tos Mot. ir Merg. Dr-jos ne
paprastas (extra) susirinkimas 
įvyks penktadieny, rugpj . 18 
'd., 7 vai. vak., Šv. Kryžiaus 
parap. svet., prie 46-tos ir So. 
Woad gatvių. 

Susirinkimas yra labai svar-
'bus. Turėsime tartis apie da-
lyvavimę demonstracijoj del 
"Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo. .Visos narės at
silankykite. 

Valdyba. 

Amerika v 
pagerbia Lietuvą 

-socialistai jai grū
moja ir savo tul

žį lieja. 

Atsišaukite. Valandomis nuo 4 iki 9 
vakare. Kas pirmiau tam geriau. Va-
iiuojanU aš Chicagos Imkite State 
ir 119 Morgan karą iki 108-tos gat
vė eikite viena bloką { ryttu, 

CHICAGO REAL ESTATE 
FINANCE CO. Inc. 

10803 Edbrooke Ave. Chicago. 

PRANEŠIMAS BRIDGEPORTIE-
ČIAMS. 

15 S. Šiurio, 928 W. 83-rd St. gro-
cernę nupirko D. Taujenis. Visi Bri-
dgeportiečiai yra kviečiami atsilan
kyti ] mūsų krautuvę o gausite ko-
geriausj patarnavimą. 

GEL2KELIO TIKIETU BROKERIS 
Ekskursijiniai tikietai perkami par
duodami ir mainomi, žemos kainos. 
LYONS LICENSED TICKET OFFICE 
S l l S. Clark St. Tel. Harrison 8978 

REIKALINGA 50 MERGINŲ 
Del lengvaųs fabriko. Darbas nuo 

štukio, mokestis gera. 
AMERICAN INS. WIRE & CABLE 

954 West 21-st Street 
Chicago, 111. 

REIKALINGA MERGINA MOKY
TI MOKSLAINĖJ LIETUVIŠKAI IR 
ANGLIŠKAI. 

KUN. P. VANAGAS 
720 PARTHENAIS 

MONTREAIi, CANABA 

PARSIDUODA 3 pagyvenimų pui
kus namas 4 — 5 ir 6 kambarių ant 
49-to Ave. Cicero, 111. vienas blokas 
nuo Lietuvių Bažnyčios. Visi įtaisy
mai sulyg dabartines madai, vanos, 
gazos ir elektra. Norintis pirkti kreip 
kites pas savininką 

ŠL<AJŲN 

170S N. Hoyne Ave. • Chicago. 
Ant 2 Lubų 

PRANEŠIMAS 
Nepaprasta proga lietuviui kuris 

moka kalbėti lenkškai. Parduodu 
tuojau gera bučerne ir grocerne ge
roj, apielinkėj daugiausia lietuviais 
apgyventa. Atsišaukite tuojaus. 

Lafayette 9372 V 

ANT PARDAVIMO 
Bizniava properte 11 randų atneša 

$1,440.00 J metus. Teisingas pasluli-
jimas bus priimamas. 

Atsišaukite 
1921 Canalnort Ave. 

v 2-nd Fl. Front 
Chicago, III. 

! 

0 

DOLERIAIS ARBA AUKSINAIS 
I KAUNA per HAMBURGĄ $105 

PARDUODAM NAMUS, LOTUS ir FARMAS 
PASPORTUS IR KITUS DALYKUS SUTVARKOM • 

ATEIKYTE ARBA RAŠYKITE 
INFORMACIJOS DYKAI 

f 
i Chicago Keal Estate Finance Company, Inc. i 
| 10803 EDBROOKE AVENUE CHICAGO, ILL. | 
ailllllllllllllilllllHllilllllllllHlllllllilllilllilllHllllllllHIIIIIIIIIIHIIIIllHIIHHHlUIUM^ 
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I 5 
I "DRAUGO" KNYGYNE i 

• Galima gauti šios 
. • 

MADAKNYOES 
• 

Ramybė Jums (brangios odos paauks.) . . 
Ramybė Jums (kailio apdar.) 
Ramybė Jums (audeklo apd.) . * • 

$3.50 
2.50 
2.00 

šios maldaknygės formatas yra 51^x3%. Puslapių turi 958. bet ne 
stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių jvainau-
sių maldų. 

Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. 1.75 E 
mm m " 5 

E Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 E 
| Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd. 1.75 | 
E Vainikėlis — baltas celluloid apd. su paveikslėliu . | 
E ant apd , 1.75 | 
I Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd 60 | 
I Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 E 

S * s 
= šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. — 
E Spauda aiški. = 
E Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais 2.00 | 
| Pulkim ant kelių : 2.50 | 
zi Jr uJLKim ant> įceiiLj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £,\)\J ~ 
| Pulkim ant kelių 1.85 i 
| Pulkim ant kelių 1.50 | 
1 Kantička 85 = 
= = 
2 < Maldų Knygelė kauliniais balt. apd. IDO 1.50 E 
= Maldų Knygelė skuros apdarais po 1.50 E 
5 Maldų Knygelė audeklo apdarais po 75 E 
5 Melskimės, (mergaitėms) po 60 = 
I Melskimės, (vaikinams) po 60 E 
E Pamaldų Vadovėlis M S 
1 
S Užsisakydami adresuokite: 

| 'DRAUGO" K N Y G Y N A S 
i 2334 South Oakley Ave. Chicago, DL | 
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